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AMIDAMENTS 



1.1.- Demolicions i moviment de terres

1.1.1 Ut Protecció de columna d'enllumenat existent mitjançant tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, per a limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos, per impedir el copejament per
part de la maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Total Ut  ......: 4,000

1.1.2 M Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, inclòs càrrega manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,83 1,830baranes graderies
1,07 1,070
0,52 0,520

84,20 84,200
3,17 3,170

21,80 21,800
21,90 21,900
2,11 2,110

136,600 136,600

Total m  ......: 136,600

1.1.3 Ut Retirada d'elements existents ancorats al terreny (2 porteries de futbol 11, 2 porteries de futbol 7, 1 marcador, 2 banquetes), enderroc de daus
de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

Total ut  ......: 1,000

1.1.4 M Arrencada de tanques de publicitat existents als extrems del camp, inclosa càrrega sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 45,00 90,000tanques publicitat

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000

1.1.5 M Arrencada de tanca de simple torsió de 3 m d'alçària, amb pals i rigiditzadors, inclòs fonamentació i càrrega manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,00 4,000tram porta zona sud camp

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

1.1.6 Ut Tala controlada directa d'arbre < 6m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport
de la mateixa a planta de compostatge. Inclou deposició controlada de residus procedents de poda o sega, troncs i soques, amb codi 200201
segons la llista europea de residus

Total ut  ......: 1,000

1.1.7 M² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base
suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13,70 13,700part final rampa

13,700 13,700

Total m²  ......: 13,700

1.1.8 M³ Excavació de terres per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,00 10,49 52,450volums entre seccions zona gespa
4,45 10,04 44,678
4,15 10,00 41,500
3,96 10,00 39,600
3,22 10,00 32,200
2,90 10,00 29,000
3,21 10,49 33,673
3,29 9,51 31,288
4,09 10,00 40,900
4,73 3,48 16,460
1,56 4,47 6,973volums entre seccions paviment formigó zona sud
3,43 5,00 17,150
2,20 5,62 12,364

398,236 398,236

Total m³  ......: 398,236

1.1.9 M³ Formació de terraplè a cel obert per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de la pròpia
excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una
densidad seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en
aquest preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall
del material i humidificació del mateix.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Preparació de la
superfície de suport. Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació
per tongades. Carga mecànica a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,24 10,04 2,410volums entre seccions zona gespa
0,24 10,04 2,410
0,09 10,00 0,900
0,18 10,00 1,800
0,23 10,49 2,413
0,14 9,51 1,331
5,96 2,77 16,509volums entre seccions paviment formigó zona nord
1,41 4,47 6,303volums entre seccions paviment formigó zona sud
0,62 3,65 2,263zona sud-oest davant porta sota piscina

36,339 36,339

Total m³  ......: 36,339

1.1.10 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús replanteig dels punts topogràfics i
humectació de les terres.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4.680,62 4.680,620zona gespa
408,61 408,610zona paviment formigó

(Continua...)
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1.1.10 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, al 95% del Proctor Modificat. (Continuació...)

161,7 161,700zona escalfament

5.250,930 5.250,930

Total m²  ......: 5.250,930

1.1.11 M³ Formació de base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb tot-u artificial granític; i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4.680,62 0,20 936,124zona gespa
164,70 0,20 32,940zona escalfament

969,064 969,064

Total m³  ......: 969,064

1.1.12 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 40 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 5,00 0,60 0,50 3,000base banquetes
13,70 0,15 2,055paviment formigó rampa
1,50 1,500escales graderies

6,555 6,555

Total m³  ......: 6,555

1.1.13 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 6,555

1.1.14 M³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 40 km de distància,
considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

136,60 0,05 1,00 6,830barana metàl·lica 
4,00 4,000equipament

2 45,00 0,05 1,00 4,500tanques publicitat

15,330 15,330

Total m³  ......: 15,330

1.1.15 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense
incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 15,330

1.1.16 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

398,24 36,34 361,900excavació menys reblert [B-C]
166,64 45,36 121,280rases clavegueram [B-C]
182,31 91,99 90,320rases reg [B-C]

573,500 573,500

Total m³  ......: 573,500

1.1.17 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 573,500

1.2.- Pavimentació

1.2.1 M² Formació de paviment asfàltic de 4 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC22 bin D, per a capa intermèdia, de
composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació
de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4.680,62 4.680,620zona camp
164,70 164,700zona escalfament

4.845,320 4.845,320

Total m²  ......: 4.845,320

1.2.2 M² Formació de paviment asfàltic de 3 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf S, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació
de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4.680,62 4.680,620zona camp
164,70 164,700zona escalfament

4.845,320 4.845,320

Total m²  ......: 4.845,320

1.2.3 M2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3B), amb dotació 1 kg/m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4.680,62 4.680,620zona camp
164,70 164,700zona escalfament

4.845,320 4.845,320

Total m2  ......: 4.845,320

1.2.4 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4.680,62 4.680,620zona camp
164,70 164,700zona escalfament

4.845,320 4.845,320

Total m2  ......: 4.845,320

1.2.5 M² Formació de paviment esportiu per a camp de futbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", format per gespa sintètica,
Compograss MR 60/8.2 (12.0), compost de flocs rectes de 5/8" bicolor amb nervi central, de fibra 100% polietilè, monofilament, resistent als
raigs UV, 12000 decitex, 300 micres de gruix en base de floc, 140 micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base de polipropilè reforçada
amb una capa de feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d'altura de pel, de 62 mm d'altura total de moqueta, 3297 g/m² i 8190
flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 Línea Blanca, color blanc, banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape i
adhesiu de poliuretà bicomponent, llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de gransa de
cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm. Inclús p/p de replanteig, marcat i tall de línies de joc. Totalment instal·lat sobre superfície base no inclosa en
aquest preu.
Inclou: Replanteig de les mesures del camp. Col·locació de la gespa sintètica. Replanteig, marcat i tall de les línies de joc. Col·locació de la
gespa sintètica per a les línies de joc. Llastrat de la superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4.680,62 4.680,620zona camp
164,70 164,700zona escalfament

4.845,320 4.845,320

Total m²  ......: 4.845,320

1.2.6 M² Formació de paviment continu de formigó imprès de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; acolorit i endurit
superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color blanc, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu mitjançant estampació amb motlles de goma, prèvia aplicació
de desemmotllant en pols color blanc i segellat final mitjançant aplicació de resina impermeabilitzant d'acabat. Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó; col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió,
reglejat, aplicació d'additius i curació. Neteja final del formigó mitjançant projecció d'aigua a pressió. Sense incloure l'execució de la base de
recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació
d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor.
Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la
superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

140,06 140,060paviment zona nord
268,55 268,550paviment zona sud

408,610 408,610

Total m²  ......: 408,610

1.2.7 M Vorera - Recta - MC - A4 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 49,90 99,800final camp
55,40 55,400voltant zona escalfament

155,200 155,200

Total m  ......: 155,200

1.3.- Xarxa de clavegueram

1.3.1 M³ Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 33,88 0,60 1,20 24,394tub 315
1 125,94 0,60 0,75 56,673tub 250
1 4,31 0,40 0,60 1,034tub 160
1 188,00 0,80 0,50 75,200canal drenatge
1 1,50 1,50 2,00 4,500pous
1 0,80 0,80 1,00 0,640pericons 
7 1,00 1,00 0,60 4,200embornals

166,641 166,641

Total m³  ......: 166,641

1.3.2 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip
manual amb taula vibrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 33,88 0,60 0,60 12,197tub 315
1 125,94 0,60 0,40 30,226tub 250
1 4,31 0,40 0,30 0,517tub 160
1 0,80 0,80 0,50 0,320pericons 
7 1,00 1,00 0,30 2,100embornals

45,360 45,360

Total m³  ......: 45,360

1.3.3 M Canal de formigó polímer sense pendent, model ULMA DP200 10R de poligras amb un lateral superior dentada per drenar el camp. Amplada
exterior 290mm i 350mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de polipropilè nervada. Inclòs part proporcional de reixes de fosa nervada
C-250 en pas de porta de vianants i vehicles. Col·locada sobre base i laterals de formigó amb solera de 50 mm de gruix i parets de 30 cm i 20
cm de gruix i connexió a xarxa de sanejament. Inclou peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 94,00 188,000canal longitudinal camp

188,000 188,000

Total m  ......: 188,000
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1.3.4 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris,
peces especials, adhesiu per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,85 4,850connexió embornals
1,46 1,460

13,50 13,500connexió arquetes i canal
4,69 4,690
1,21 1,210
0,38 0,380

13,36 13,360
5,62 5,620
5,99 5,990
0,36 0,360
1,23 1,230
8,85 8,850

14,04 14,040
50,40 50,400

125,940 125,940

Total m  ......: 125,940

1.3.5 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris,
peces especials, adhesiu per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,73 6,730connexió xarxa actual
5,99 5,990connexió arquetes

14,71 14,710
6,45 6,450

33,880 33,880

Total m  ......: 33,880

1.3.6 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris,
peces especials, adhesiu per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,12 1,120connexió embornals
1,12 1,120
2,07 2,070

4,310 4,310

Total m  ......: 4,310

1.3.7 Ut Formació de pou de registre de formigó en massa "in situ", de 1,00 m de diàmetre interior i 1,6 m d'altura útil interior, format per: solera de 25
cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, cos i con asimètric del pou, de 20 cm d'espessor, de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, conformats mitjançant encofrats metàl·lics
amortitzables en 20 usos, amb tancament de tapa circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones
per als vianants o aparcaments comunitaris. Inclús preparació del fons de l'excavació, formació de canal en el fons del pou amb formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de la trobada dels col·lectors amb el pou i segellat de junts amb morter, rebut de patí, anellat
superior, rebut de marc, ajustament entre tapa i marc i enrasament de la tapa amb el paviment. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'encofrat metàl·lic per a formació del cos i del con
asimètric del pou. Abocament i compactació del formigó en formació de pou. Retirada de l'encofrat. Formació del canal en el fons del pou.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou. Segellat de juntes. Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.
Realització de proves de servei.

Total Ut  ......: 1,000

1.3.8 Ut Formació de pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de
formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, tancada superiorment amb marc i
tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús encofrat metàl·lic recuperable amortitzable en 20 usos, col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades, assentant-lo convenientment amb el formigó en el fons del pericó,
excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'encofrat metàl·lic. Abocament i compactació del formigó en formació de l'arqueta. Retirada
de l'encofrat. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents i col·locació del col·lector de
connexió de PVC en el fons del pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada
d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.

Total Ut  ......: 1,000

1.3.9 Ut Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües
pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix
tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material
granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert
de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.

Total Ut  ......: 7,000

1.3.10 Ut Connexió a xarxa de clavegueram existent

Total ut  ......: 1,000
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1.4.- Xarxa de reg

1.4.1 M³ Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

308,30 0,40 0,60 73,992tub 90
2,84 0,40 0,60 0,682tub 75

18,20 0,40 0,80 5,824línia elèctrica fins quadre
292,00 0,40 0,80 93,440línia elèctrica electrovàlvules

6 0,75 0,75 0,85 2,869pericó sota gespa
5 1,00 1,00 1,10 5,500pericó sota formigó

182,307 182,307

Total m³  ......: 182,307

1.4.2 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip
manual amb taula vibrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

308,30 0,40 0,30 36,996tub 90
2,84 0,40 0,30 0,341tub 75

18,20 0,40 0,40 2,912línia elèctrica fins quadre
292,00 0,40 0,40 46,720línia elèctrica electrovàlvules

6 0,75 0,75 0,60 2,025pericó sota gespa
5 1,00 1,00 0,60 3,000pericó sota formigó

91,994 91,994

Total m³  ......: 91,994

1.4.3 Ut Subministrament i col·locació de canó sectorial de regatge, cos i braços d'alumini, muntat sobre brides amb tub i colze de 3'', amb 6 toberes
còniques de 21, 23, 26, 28, 30 i 33 mm per a una pressió fins a 6,5 bars, cabal fins a 104 m3/h i alcanç fins a 60 m totalment instal·lat i posat en
funcionament

Total ut  ......: 6,000

1.4.4 Ut Subministrament i col·locació de protector de canó de reg fabricat en poliester de color blanc

Total ut  ......: 6,000

1.4.5 M Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

292,00 292,000circuit camp
16,30 16,300connexió xarxa aigua amb dipòsit

308,300 308,300

Total m  ......: 308,300

1.4.6 M Canalització entubada de línia d'alimentació per a electrovàlvula formada per conductor multifilar de coure de secció 2,50 mm2 amb aïllament
tipus RV-K 0,6/1KV. Totalment instal·lat, muntat i connexionat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

292,00 292,000circuit camp

292,000 292,000

Total m  ......: 292,000

1.4.7 M Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 75 mm de diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,84 2,840connexió dipòsit

2,840 2,840

Total m  ......: 2,840

1.4.8 M Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota vorera formada per 4 cables
unipolars RV amb conductor d'alumini, de 50 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV i dos tubs protectors de polietilè de
doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Fins i tot fil guia i cinta de senyalització. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a assentament dels tubs. Col·locació dels tubs en la rasa. Execució del
reblert envoltant de sorra. Tendido de cables. Col·locació de la cinta de senyalització. Connexionat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

18,20 18,200connexió quadre edifici amb caseta bombes

18,200 18,200

Total m  ......: 18,200

1.4.9 Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, de 700x700 mm de dimensions interiors, 950x950x1050 mm de dimensions
exteriors, amb tapa de ferro colat classe D-400, per a xarxes de serveis, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de
gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, embocadura de conductes, connexions i acabats.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.

Total Ut  ......: 5,000

1.4.10 Ut Subministrament i col·locació d'arqueta rectangular amb tapa de gespa artificial tipus RAIN BIRD VB-1220CGR, per a allotjar clau de pas i
electrovàlvula del canó de reg, amb T de 90º de 3'' i enllaços de 3''. Inclou nivellació, preparació i rebuda a nivell necessari. Totalment muntat

Total ut  ......: 6,000

1.4.11 Ut Construcció de nova caseta d'obra per a les bombes, de 4x2x1m, amb portes metàl·liques galvanitzades, llum, emergència, pany normalitzat i
p.p. d'accessoris, arrebossada interior i exteriorment, totalment acabada.

Total ut  ......: 1,000

1.4.12 Ut Bomba centrífuca normalitzada de 10 cv, 22,5m3/h de cabal, muntada superficialment amb silent blocs adients sobre solera de formigó.
Inclosos accessoris necessaris per a connexions a quadre i a dipòsit i anell de reg. Completament instal·lada i connectada.

Total ut  ......: 2,000

1.4.13 Ut Programador electrònic de 12 estacions. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Total ut  ......: 1,000

1.4.14 Ut Connexió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjançant canonada de polietilè PE100, de 90 mm de diàmetre, PN10, electrosoldada, fins i tot
p.p. de peces especials i muntatge (màxim 15 metres). Tot inclòs completament acabat.

Total ut  ......: 1,000
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1.4.15 Ut Subministrament i instal·lació de kit de protecció antidescàrregues elèctriques

Total ut  ......: 1,000

1.4.16 Ut Subministre i col·locació de quadre elèctric per a bomba, compost de magneto-tèrmic, diferencial, arrencador, relè, sindes de seguretat i p.p.
d'accessoris

Total ut  ......: 1,000

1.4.17 Ut Subministre i col·locació de dipòsit de polièster reforçat de fibra de vidre, de 20 m3, amb dues boques d'home. Inclou treballs de moviment de
terres en qualsevol tipus de terreny, protecció amb sorra i llosa de formigó armat segons detalls de projecte. Totalment instal·lat i provat.

Total ut  ......: 1,000

1.5.- Equipament esportiu i tancaments

1.5.1 M Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de
pilars d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000zona sud camp

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

1.5.2 Ut Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla de simple torsió amb acabat galvanitzat en calent de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre.

Total Ut  ......: 1,000

1.5.3 M Tancament de parcel·la format per malla electrosoldada, de 50x50 mm de passada de malla i 4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat
en color verd RAL 6015, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 de secció 30x30x1,5 mm i muntants
de pals de tub rectangular d'acer galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

70,56 70,560darrere graderies

70,560 70,560

Total m  ......: 70,560

1.5.4 M Subministre i col·locació de barana d'acer galvanitzat en calent, formada per muntants i travesser tubular de D50mm i 3 mm de gruix, muntants
cada 200 cm, de 100 a 140 cm d'alçària com a màxim, inclou ancoratge a fonament perimetral. Inclòs la part proporcinal de portes tant
corredisses com batents, segons plànols de projecte. Inclou la fixació o ancorat al paviment de formigó amb perforació del paviment amb
taladre doró i reomplenat amb sika grout

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8,76 8,760nord camp
6,44 6,440

14,22 14,220sud camp
6,44 6,440
4,60 4,600graderies
2,38 2,380

28,90 28,900
14,97 14,970

86,710 86,710

Total m  ......: 86,710

1.5.5 M2 Parapilotes de 6m d'alçada format per xarxa de nylon de 100x100mm en una longitud de 60x8m d'alçada amb muntants tubulars galvanitzats
de D90 cada 5m amb part proporcional de fonamentació i elements necessaris per portar a terme la partida tot completament executat. Inclou
un travesser tubular de D50mm i 3mm de gruix, muntants cada 250 cm, el travesser soldat entre muntants del parapilotes. Inclouen tensors,
accessoris d'ancoratge de PVC de la xarxa i la xarxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

35,00 8,00 280,000darrere porteria futbol 11 zona nord
40,00 8,00 320,000darrere porteria futbol 11 zona sud

600,000 600,000

Total m2  ......: 600,000

1.5.6 M2 Parapilotes de 4m d'alçada amb xarxa de fil trenat de poliamida de 4mm de gruix i de 80x80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de
12mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 4 m d'alçària, cada 4,2m amb platines i ancorats sobre daus de
formigó, inclòs els màstils i daus de formigó, tot acabat i col·locat. Inclouen tensors, accessoris d'ancoratge de PVC de la xarxa i la xarxa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 20,00 4,00 160,000darrere porteries futbol 7 (sobre grades)

160,000 160,000

Total m2  ......: 160,000

1.5.7 Ut Subministrament i col·locació de joc de dues porteries reglamentàries de futbol 11, de 7.32x2.44 de dimensions interiors, fabricades en alumini
extrusionat de secció circular nervada de D120mm, amb doble canal posterior per a la fixació d'arquillos i ganxos de poliamida, inclou
anclatges de PVC i xarxa.

Total ut  ......: 1,000

1.5.8 Ut Subministrament i col·locació de joc de dues porteries abatibles reglamentàries de futbol 7, de 6x2 de dimensions interiors, fabricades en
alumini extrusionat de secció circular nervada de D120mm, amb doble canal posterior per a la fixació d'arquillos i ganxos de poliamida, inclou
anclatges de PVC i xarxa.

Total ut  ......: 2,000

1.5.9 Ut Subministrament i col·locació de joc de 4 banderins de córner abatibles

Total ut  ......: 1,000

1.5.10 Ut Subminstrament i col·locació de banquetes per a jugadors suplents, fabricat amb estructura d'acer corbada fixada a paviment, inclou
ancoratge i daus de formigó, protegit per 3 cares amb plaques de policarbonat transparent de 3mm de gruix, estructura d'acer pintat a l'epoxi o
galbanitzat, mides aproximades en planta 4900x1200mm. Capacitat per a 10 seients de polipropilè.

Total ut  ......: 2,000

1.5.11 Ut Subminstrament i col·locació de marcador electrònic bàsic de leds smd per a exterior, fabricat amb estructura d'acer pintada. Inclou estructura
de suport, instal·lació i treballs de connexió a xarxa existent. Totalment col·locat i inclosa consola principal amb comandament a distància
sense cables.

Total ut  ......: 1,000

1.6.- Graderies

1.6.1 M³ Demolició d'escales de formigó armat amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip d'oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Cort de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,00 0,66 1,320escales accés camp
2,00 0,35 0,25 0,175graó superior escales costat piscina
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1,495 1,495

Total m³  ......: 1,495

1.6.2 M² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler
contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície
plana, per a contenció de terres. Inclús p/p d'elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de
líquid desencofrant formació de buits per al pas d'instal·lacions o escorrentiu de drenatge; replanteig i perfilat dels junts de construcció i
dilatació; i segellat dels junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 86,86 1,12 97,283superf. vertical grades
3 86,86 0,50 130,290
1 54,02 0,50 27,010

22 2,00 0,25 11,000graons davant
14 2,00 0,25 0,35 2,450graons a encofrar per 2 costats
8 1,00 0,25 0,35 0,700graons a encofrar per 1 costat

268,733 268,733

Total m²  ......: 268,733

1.6.3 M³ Subministrament de formigó HA-30/B/20/I fabricat en central, i abocament amb bomba, per a formació de mur. Inclús p/p de compactació i
curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,04 0,79 7,932volums entre seccions
10,00 1,04 10,400
10,00 0,95 9,500
10,00 1,17 11,700
10,00 1,47 14,700
10,49 1,33 13,952
9,51 1,13 10,746

10,00 1,18 11,800
6,25 1,23 7,688

98,418 98,418

Total m³  ......: 98,418

1.6.4 M² Subministrament i col·locació de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en mur. Inclús p/p de
filferro de lligar, talls i cavalcaments.
Inclou: Tall de la malla electrosoldada. Muntatge i col·locació de la malla electrosoldada. Subjecció de la malla electrosoldada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 86,86 1,12 97,283armadura vertical graderies
3 86,86 0,50 130,290
1 54,02 0,50 27,010

22 2,00 0,25 11,000armadura vertical escales
505,95 505,950armadura horitzontal

771,533 771,533

Total m²  ......: 771,533

1.6.5 Ut Seient per a graderia, clavat directament sobre graderia de formigó. Color blau.

Total ut  ......: 294,000

1.6.6 Ut Seient per a graderia, clavat directament sobre graderia de formigó. Color vermell.

Total ut  ......: 239,000
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2.1.- Acondicionament del terreny

2.1.1 M³ Excavació de terres per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,24 9,11 20,406volums entre seccions
3,34 5,62 18,771
2,97 13,14 39,026talús entre rampa i edifici

78,203 78,203

Total m³  ......: 78,203

2.1.2 M³ Formació de terraplè a cel obert per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de la pròpia
excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una
densidad seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en
aquest preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall
del material i humidificació del mateix.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Preparació de la
superfície de suport. Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació
per tongades. Carga mecànica a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,91 9,11 17,400volums entre seccions
5,03 5,62 28,269

45,669 45,669

Total m³  ......: 45,669

2.1.3 M² Emmacat de 20 cm en caixa per base de solera, amb aportació de grava de pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, i compactació mitjançant
equip manual amb taula vibrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 353,63 353,630Planta baixa

353,630 353,630

Total m²  ......: 353,630

2.1.4 M² Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/B/20/I fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocada des de
camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, per a base
d'un paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 353,63 353,630Planta baixa

353,630 353,630

Total m²  ......: 353,630

2.1.5 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

78,20 45,67 32,530excavació menys reblert [B-C]
53,64 26,73 26,910serveis afectats [B-C]

59,440 59,440

Total m³  ......: 59,440

2.1.6 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 59,440

2.2.- Fonamentació

2.2.1 M² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en central i abocada des de camió, de 10 cm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,44 1,440P1
1 1,44 1,440P2
1 1,96 1,960P3
1 1,82 1,820P4
1 2,25 2,250P5
1 1,10 1,100P6
1 1,56 1,560P7
1 1,32 1,320P8
1 1,32 1,320P9
1 1,82 1,820P10
1 1,56 1,560P11
1 1,10 1,100P12
1 2,25 2,250P13
1 1,96 1,960P14
1 1,44 1,440P15
1 1,44 1,440P16

25,780 25,780

Total m²  ......: 25,780

2.2.2 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 46,2 kg/m³.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,20 1,20 0,30 0,432P1
1 1,20 1,20 0,30 0,432P2
1 1,40 1,40 0,30 0,588P3
1 1,35 1,35 0,30 0,547P4
1 1,50 1,50 0,35 0,788P5
1 1,05 1,05 0,30 0,331P6
1 1,25 1,25 0,30 0,469P7
1 1,15 1,15 0,30 0,397P8
1 1,15 1,15 0,30 0,397P9
1 1,35 1,35 0,30 0,547P10
1 1,25 1,25 0,30 0,469P11
1 1,05 1,05 0,30 0,331P12
1 1,50 1,50 0,35 0,788P13
1 1,40 1,40 0,30 0,588P14

(Continua...)
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2.2.2 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE… (Continuació...)

1 1,20 1,20 0,30 0,432P15
1 1,20 1,20 0,30 0,432P16

7,968 7,968

Total m³  ......: 7,968

2.3.- Estructures

2.3.1 M³ Pilar rectangular o quadrat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 89 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a 3 m d'alçada lliure.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 0,30 0,30 2,96 1,598P1, P2, P3, P14, P15 i P16 (Fonamentació)
8 0,25 0,25 2,96 1,480P4, P6, P7, P8, P9, P10, P11 i P12 (Fonamentació)
2 0,30 0,30 2,96 0,533P5 i P13 (Fonamentació)

3,611 3,611

Total m³  ......: 3,611

2.3.2 M² Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell 40 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot,
volum 0,222 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 15,2 kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu de fusta; nervis "in situ" 12 cm, intereix
80 cm; cassetó de poliestirè expandit POLISUR: RETIBLOCKcanto 40(78x78 nervio 12cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compressió; alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m. Sense incloure repercussió de pilars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 348,30 348,300Sostre 1

348,300 348,300

Total m²  ......: 348,300

2.4.- Façanes

2.4.1 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 100x40 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

87 87,000Planta baixa

87,000 87,000

Total Ut  ......: 87,000

2.4.2 M² Fulla interior de tancament de façana de 4 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter
de ciment M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 13,49 13,490Planta baixa
1 7,94 7,940
1 7,93 7,930
1 13,49 13,490
1 24,55 24,550
1 11,61 11,610
1 11,31 11,310
1 3,97 3,970
1 13,34 13,340
1 13,36 13,360
1 24,42 24,420
1 13,49 13,490
1 7,93 7,930
1 7,94 7,940
1 13,49 13,490
1 24,89 24,890
1 21,55 21,550
1 5,66 5,660
1 12,96 12,960
1 6,84 6,840
1 6,50 6,500
1 5,22 5,220
1 8,22 8,220
1 8,22 8,220
1 4,84 4,840
1 5,66 5,660
1 21,55 21,550
1 24,89 24,890

345,260 345,260

Total m²  ......: 345,260

2.4.3 M² Fulla exterior en tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color crema, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment M-10.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,37 15,370Planta baixa
1 9,01 9,010
1 9,01 9,010
1 15,37 15,370
1 27,89 27,890
1 13,17 13,170
1 12,83 12,830
1 4,53 4,530
1 15,17 15,170
1 15,19 15,190
1 27,76 27,760
1 15,37 15,370
1 9,01 9,010
1 9,01 9,010
1 15,37 15,370
1 28,33 28,330
1 24,49 24,490
1 6,35 6,350
1 14,68 14,680
1 7,78 7,780
1 7,38 7,380
1 5,94 5,940
1 9,33 9,330
1 9,33 9,330
1 5,45 5,450
1 6,35 6,350
1 24,49 24,490
1 28,33 28,330
1 143,50 0,40 57,400Extra de 2 blocs per sobre la coberta

449,690 449,690

Total m²  ......: 449,690

2.4.4 M² Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", LOW.S 8/10/6 Templa.Lite Azur.Lite color blau, amb falques i segellat continu per
l'exterior i perfil continu per l'interior.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

87 0,22 19,140Planta baixa

19,140 19,140

Total m²  ......: 19,140

2.4.5 M Llosa prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de murs, en peces de 50x25x4 cm.

Total m  ......: 143,500

2.5.- Particions

2.5.1 Ut Porta d'entrada de 203x82,5x4 cm, fulla de tauler aglomerat emplafonat, envernissada en taller, d'iroko, amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 130x40 mm; galzes de MDF rexapat d'iroko de 130x20 mm; tapajunts de MDF rexapat d'iroko de 70x10 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13 1,00 13,000Planta baixa

13,000 13,000

Total Ut  ......: 13,000

2.5.2 Ut Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, empostissada de fusta massissa, envernissada en taller, amb empostissat amb entaulat
horitzontal de fusta massissa d'iroko; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos, d'iroko de 90x20 mm; tapajunts
massissos, d'iroko de 70x15 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 1,00 8,000Planta baixa

8,000 8,000

Total Ut  ......: 8,000

2.5.3 M² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior, W 625 "KNAUF", realitzat amb placa de guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als
forjats mitjançant estructura formada per canals i muntants; 63 mm de gruix total, separació entre muntants 600 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,74 6,740Planta baixa
1 6,74 6,740
1 7,06 7,060
1 7,06 7,060
1 14,45 14,450
1 14,45 14,450
1 6,10 6,100
1 6,10 6,100
1 6,40 6,400
1 6,40 6,400
1 7,06 7,060
1 7,06 7,060

95,620 95,620

Total m²  ......: 95,620

2.5.4 M² Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment
M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,26 15,260Planta baixa
1 15,29 15,290
1 4,56 4,560
1 3,58 3,580
1 4,74 4,740
1 4,85 4,850
1 4,85 4,850
1 4,74 4,740
1 4,84 4,840
1 4,84 4,840
1 15,26 15,260
1 4,23 4,230
1 2,90 2,900
1 7,55 7,550
1 5,23 5,230
1 6,31 6,310
1 1,85 1,850
1 8,28 8,280
1 1,07 1,070
1 3,92 3,920
1 7,11 7,110
1 6,95 6,950
1 7,39 7,390
1 7,50 7,500
1 7,17 7,170
1 7,50 7,500
1 15,26 15,260
1 3,60 3,600
1 4,56 4,560
1 15,29 15,290
1 4,85 4,850
1 4,85 4,850
1 4,74 4,740
1 4,84 4,840
1 4,84 4,840
1 4,74 4,740
1 15,26 15,260
1 14,92 14,920
1 5,16 5,160
1 4,27 4,270
1 5,16 5,160
1 4,27 4,270
1 2,73 2,730
1 4,21 4,210
1 6,33 6,330
1 6,66 6,660
1 7,46 7,460

311,770 311,770

Total m²  ......: 311,770

2.5.5 M² Ajudes de ram de paleta en edifici plurifamiliar, per instal·lació de gas.

Total m²  ......: 500,000

2.5.6 M² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de fontaneria.

Total m²  ......: 100,000

2.6.- Instal·lacions

2.6.1.- Sanejament

Pressupost parcial nº 2 EDIFICI DE VESTIDORS
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2.6.1.1 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 70x70x50 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 1,00 6,000

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000

2.6.1.2 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 1,00 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000

2.6.1.3 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 70x70x70 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 1,00 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

2.6.1.4 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 70x70x80 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.1.5 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 80x80x100 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.1.6 Ut Pericó sifònica, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 1,00 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

2.6.1.7 Ut Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 1,6 m d'alçada útil interior, de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor rebut
amb morter de ciment M-5, adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment hidròfug M-15 i elements prefabricats de formigó en
massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de
tapa circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.1.8 M Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu.

Total m  ......: 1,060

2.6.1.9 Ut Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.1.10 M Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diàmetre, amb junta elàstica.

Total m  ......: 21,610

2.6.1.11 M Col·lector soterrat en llosa de fonamentació, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, en llosa de fonamentació, de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, amb junta elàstica.

Total m  ......: 30,390

2.6.1.12 M Canaleta prefabricada de formigó polímer, de 1000 mm de longitud, 100 mm d'ample i 85 mm d'alt amb reixeta entramat d'acer galvanitzat,
classe B-125 segons UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud.

Total m  ......: 42,150

2.6.1.13 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.

Total m  ......: 20,400

2.6.1.14 M Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, formada per PVC, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

Total m  ......: 53,900

2.6.1.15 M Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, formada per PVC, de 90 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

Total m  ......: 9,800

2.6.1.16 Ut Terminal de ventilació de PVC, de 83 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

Total Ut  ......: 11,000

2.6.1.17 Ut Terminal de ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

Total Ut  ......: 2,000

2.6.1.18 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 40 mm de diàmetre, unió per electrofusió.

Total m  ......: 6,900

2.6.1.19 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 50 mm de diàmetre, unió per electrofusió.

Total m  ......: 51,280

2.6.1.20 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 56 mm de diàmetre, unió per electrofusió.

Total m  ......: 1,660

2.6.1.21 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 75 mm de diàmetre, unió per electrofusió.

Total m  ......: 5,280

2.6.1.22 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 90 mm de diàmetre, unió per electrofusió.

Total m  ......: 0,270

2.6.1.23 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 110 mm de diàmetre, unió per electrofusió.

Total m  ......: 14,110

2.6.1.24 Ut Caixa sifònica de PVC "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable, encastat.

Total Ut  ......: 19,000
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2.6.1.25 Ut Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm.

Total Ut  ......: 5,000

2.6.2.- Electricitat

2.6.2.1 Ut Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 107 m de conductor de coure nu de 35 mm².

Total Ut  ......: 1,000

2.6.2.2 Ut Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en
habitatge unifamiliar o local.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000CPM-1

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

2.6.2.3 M Derivació individual trifàsica fix en superfície, formada per cables multipolars amb conductors de coure, RZ1-K 5G16 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC rígid, blindat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,81 0,810Quadre individual 1

0,810 0,810

Total m  ......: 0,810

2.6.2.4 Ut Quadre individual format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Quadre individual 1

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

2.6.2.5 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior individual composta de: canalització amb tub protector; cablejat amb conductors de coure; mecanismes
gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Quadre individual 1

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

2.6.2.6 Ut Desplaçament quadre enllumenat camp futbol des del pavelló fins al nou edifici de vestidors. Inclou intercepció del cablejat existent,
canalització i estesa fins a la nova ubicació del quadre, excavació i reblert de rases, recol·locació de quadre, desconnexió xarxa existent i
connexió xarxa nova. Inclou p.p. d'accessoris i comprovació del funcionament.

Total ut  ......: 1,000

2.6.3.- Lampisteria

2.6.3.1 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 0,5 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.3.2 Ut Alimentació d'aigua potable, de 0,5 m de longitud, soterrada, formada per tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm
de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Canonada d'aigua freda

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

2.6.3.3 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula, amb clau de tall general de comporta.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.3.4 Ut Grup de pressió, amb 2 bombes centrífugues electròniques multietapes verticals, unitat de regulació electrònica potència nominal total de 2,2
kW.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.3.5 M Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 137,66 137,660Canonada d'aigua freda
1 89,27 89,270Canonada d'aigua calenta

226,930 226,930

Total m  ......: 226,930

2.6.3.6 M Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 19,58 19,580Canonada d'aigua freda
1 26,26 26,260Canonada d'aigua calenta
1 8,89 8,890Canonada de retorn d'aigua calenta sanitària

54,730 54,730

Total m  ......: 54,730

2.6.3.7 M Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 27,66 27,660Canonada d'aigua freda
1 25,94 25,940Canonada d'aigua calenta

53,600 53,600

Total m  ......: 53,600

2.6.3.8 M Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 32 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,87 10,870Canonada d'aigua freda
1 26,21 26,210Canonada de retorn d'aigua calenta sanitària

37,080 37,080

Total m  ......: 37,080

2.6.3.9 M Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 40 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,44 4,440Canonada d'aigua freda

4,440 4,440

Total m  ......: 4,440

2.6.3.10 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 11,00 11,000Clau de local humit

11,000 11,000

Total Ut  ......: 11,000

2.6.3.11 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,00 4,000Clau de local humit

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

2.6.3.12 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2".

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2,00 2,000Vàlvula de tall

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

2.6.4.- Calefacció, climatització i ACS

2.6.4.1 Ut Caldera mural a gas N, per a calefacció, càmera de combustió estanca i tir forçat, potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 850x440x370
mm, termòstat d'ambient.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000VESTIDORS

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

2.6.4.2 Ut Punt d'omplert format per 2 m de tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre, per a climatització, col·locat superficialment, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

Total Ut  ......: 2,000

2.6.4.3 Ut Punt d'omplert format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 1,8 mm de
gruix, sèrie 5, PN=6 atm, per a climatització, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000VESTIDORS

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

2.6.4.4 M Circuit primari de sistemes solars tèrmics format per tub de coure rígid, de 26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el exterior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a
aïllament de color blanc.

Total m  ......: 27,550

2.6.4.5 M Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de
40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 8,06 8,060Planta baixa

8,060 8,060

Total m  ......: 8,060

2.6.4.6 M Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de
50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,10 3,100Planta baixa

3,100 3,100

Total m  ......: 3,100

2.6.4.7 M Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica.

Total m  ......: 6,270

2.6.4.8 Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub de coure rígid, de 26/28 mm de diàmetre, per a climatització, col·locat superficialment.

Total Ut  ......: 6,000

2.6.4.9 Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de
gruix, sèrie 5, PN=6 atm, per a climatització, col·locat superficialment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000VESTIDORS

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

2.6.4.10 Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.4.11 Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.4.12 Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW.

Total Ut  ......: 2,000

2.6.4.13 Ut Got d'expansió tancat amb una capacitat de 8 l.

Total Ut  ......: 2,000

2.6.4.14 Ut Vas d'expansió per a A.C.S. d'acer vitrificat, capacitat 8 l.

Total Ut  ......: 2,000

2.6.4.15 Ut Interacumulador d'acer vitrificat, amb bescanviador d'un serpentí, de terra, 800 l, altura 1860 mm, diàmetre 1000 mm.
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Total Ut  ......: 4,000

2.6.4.16 Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó.

Total Ut  ......: 4,000

2.6.4.17 Ut Captador solar tèrmic format per bateria de 6 mòduls, compost cadascun d'ells d'un captador solar tèrmic pla, amb panell de muntatge vertical
de 1135x2115x112 mm, superfície útil: 2,1 m², rendiment òptic: 0,75 i coeficient de pèrdues primari 3,993 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2,
col·locats sobre estructura suport per a coberta plana.

Total Ut  ......: 2,000

2.6.4.18 Ut Centraleta de control de tipus diferencial per a sistema de captació solar tèrmica, amb sondes de temperatura.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.4.19 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2,24 2,240Planta baixa
1 2,52 2,520Coberta

4,760 4,760

Total m  ......: 4,760

2.6.4.20 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2,24 2,240Planta baixa
1 3,26 3,260Coberta

5,500 5,500

Total m  ......: 5,500

2.6.4.21 Ut Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma
domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 25 ZJX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 2,55 kW, EER = 5,2 (classe A), potència calorífica nominal 3,13 kW, COP = 5,26 (classe A).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000VESTIDORS

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

2.6.4.22 Ut Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma
domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 71 ZK "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 7,1 kW, EER = 3,29 (classe A), potència calorífica nominal 8 kW, COP = 3,74 (classe A).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000VESTIDORS

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

2.6.5.- Gas

2.6.5.1 Ut Escomesa de gas, D=32 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 1,08 m de longitud, amb clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de
llautó niquelat de 1 1/4" allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.5.2 M Canonada per a baixant individual de gas, col·locada superficialment, formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre
D=10/12 mm, amb dues passades d'esmalt i beina metàl·lica.

Total m  ......: 0,800

2.6.5.3 M Canonada per instal·lació interior de gas, col·locada superficialment, formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre
D=10/12 mm.

Total m  ......: 7,620

2.6.5.4 Ut Regulador de pressió amb vàlvula de seguretat per defecte de pressió de 25 mbar de pressió mínima i rearmament manual, de 4 kg/h de cabdal
nominal, 500 mbar de pressió màxima d'entrada i 37 mbar de pressió de sortida.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.5.5 Ut Regulador de pressió regulable amb manòmetre, de 8 kg/h de cabdal nominal, 20 bar de pressió màxima d'entrada i de 0 a 3 bar de pressió de
sortida.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.5.6 Ut Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabdal nominal, 20 bar de pressió màxima d'entrada i 1,75 bar de pressió de sortida.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.5.7 Ut Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS mascle-mascle de 1/2" de diàmetre, PN=5 bar.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.6.- Il·luminació

2.6.6.1 Ut Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'alçada, per a 3 led de 1 W.

Total Ut  ......: 44,000

2.6.6.2 Ut Lluminària d'encastar quadrada (modular), de 597x597 mm, per a 3 làmpades fluorescents T5 de 14 W, rendiment 69%.

Total Ut  ......: 1,000

2.6.6.3 Ut Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents TL de 18 W.

Total Ut  ......: 16,000

2.6.7.- Protecció contra incendis

2.6.7.1 Ut Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000

20,000 20,000

Total Ut  ......: 20,000

2.6.7.2 Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,000

12,000 12,000
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Total Ut  ......: 12,000

2.6.7.3 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,000

12,000 12,000

Total Ut  ......: 12,000

2.7.- Serveis afectats

2.7.1 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, sense incloure la
demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,00 0,50 2,500Creuament carretera

2,500 2,500

Total m²  ......: 2,500

2.7.2 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.

Total m  ......: 10,000

2.7.3 M³ Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

66,97 0,40 0,80 21,430Electricitat
89,61 0,40 0,60 21,506Aigua
43,86 0,40 0,60 10,526Propà

53,462 53,462

Total m³  ......: 53,462

2.7.4 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip
manual amb taula vibrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

66,97 0,40 0,40 10,715Electricitat
89,61 0,40 0,30 10,753Aigua
43,86 0,40 0,30 5,263Propà

26,731 26,731

Total m³  ......: 26,731

2.7.5 M² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de composició semidensa, tipus S20.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,00 0,50 2,500Creuament carretera

2,500 2,500

Total m²  ......: 2,500

2.7.6 M² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de composició densa, tipus D12.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,00 0,50 2,500Creuament carretera

2,500 2,500

Total m²  ......: 2,500

2.7.7 M Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació comú de gas, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de
diàmetre exterior, SDR 11, de 4 bar de pressió nominal, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris i peces especials col·locats
mitjançant soldadura per electrofusió i. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació i fixació
de tubs, accessoris i peces especials. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

43,86 43,860propà fins edifici vestidors

43,860 43,860

Total m  ......: 43,860

2.7.8 M Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

89,61 89,610aigua fins edifici vestidors

89,610 89,610

Total m  ......: 89,610

2.7.9 M Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

66,97 66,970electricitat fins edifici vestidors

66,970 66,970

Total m  ......: 66,970

2.7.10 Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, de 700x700 mm de dimensions interiors, 950x950x1050 mm de dimensions
exteriors, amb tapa de ferro colat classe D-400, per a xarxes de serveis, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de
gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, embocadura de conductes, connexions i acabats.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.

Total Ut  ......: 9,000

2.8.- Aïllaments i impermeabilitzacions

2.8.1 M Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 13,0 mm de diàmetre
interior i 9,5 mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 82,01 82,010Canonada d'aigua calenta
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82,010 82,010

Total m  ......: 82,010

2.8.2 M Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a
+100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 7,26 7,260Canonada d'aigua calenta

7,260 7,260

Total m  ......: 7,260

2.8.3 M Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a
+100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 26,26 26,260Canonada d'aigua calenta
1 8,89 8,890Canonada de retorn d'aigua calenta sanitària

35,150 35,150

Total m  ......: 35,150

2.8.4 M Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a
+100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 25,94 25,940Canonada d'aigua calenta

25,940 25,940

Total m  ......: 25,940

2.8.5 M Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a
+100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 26,21 26,210Canonada de retorn d'aigua calenta sanitària

26,210 26,210

Total m  ......: 26,210

2.8.6 M² Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de fàbrica cara vista format per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor
mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat mitjançant projecció mecànica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 13,49 13,490Planta baixa
1 7,94 7,940
1 7,93 7,930
1 13,49 13,490
1 24,55 24,550
1 11,61 11,610
1 11,31 11,310
1 3,97 3,970
1 13,34 13,340
1 13,36 13,360
1 24,42 24,420
1 13,49 13,490
1 7,93 7,930
1 7,94 7,940
1 13,49 13,490
1 24,89 24,890
1 21,55 21,550
1 5,66 5,660
1 12,96 12,960
1 6,84 6,840
1 6,50 6,500
1 5,22 5,220
1 8,22 8,220
1 8,22 8,220
1 4,84 4,840
1 5,66 5,660
1 21,55 21,550
1 24,89 24,890

345,260 345,260

Total m²  ......: 345,260

2.8.7 M² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF
INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 1,45 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a la base de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 353,63 353,630Planta baixa

353,630 353,630

Total m²  ......: 353,630

2.8.8 M² Aïllament tèrmic vertical de soleres en contacte amb el terreny format per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF
INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat en el perímetre de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2
mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 141,14 141,140Planta baixa

141,140 141,140

Total m²  ......: 141,140

2.8.9 M² Aïllament tèrmic i acústic de sòls flotants format per plafó de llana mineral natural (LMN) no revestit, Ultracoustic Suelo TPT 01 "KNAUF
INSULATION", de 20 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 0,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), tapat amb film
de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 39,32 39,320Planta baixa
1 39,34 39,340
1 39,46 39,460
1 39,07 39,070
1 6,49 6,490
1 6,49 6,490
1 5,10 5,100
1 4,92 4,920
1 9,58 9,580
1 9,33 9,330
1 3,12 3,120
1 21,58 21,580

(Continua...)
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2.8.9 M² Aïllament tèrmic i acústic de sòls flotants format per plafó de llana mineral natural (LMN) no revestit, Ultracoustic Suelo TPT 01 "KNA… (Continuació...)

1 10,52 10,520
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,36 2,360
1 2,36 2,360
1 1,61 1,610
1 1,61 1,610

304,980 304,980

Total m²  ......: 304,980

2.8.10 M² Aïllament entre muntants en extradossat autoportant de plaques (no incloses en aquest preu), format per plafó de llana de vidre, segons
UNE-EN 13162, sense revestiment, de 45 mm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,74 6,740Planta baixa
1 6,74 6,740
1 7,06 7,060
1 7,06 7,060
1 14,45 14,450
1 14,45 14,450
1 6,10 6,100
1 6,10 6,100
1 6,40 6,400
1 -1,67 -1,670A descomptar buit
1 6,40 6,400Planta baixa
1 -1,67 -1,670A descomptar buit
1 7,06 7,060Planta baixa
1 7,06 7,060

92,280 92,280

Total m²  ......: 92,280

2.8.11 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per plafó de llana mineral natural (LMN), no revestit, subministrat en rotllos, Ultracoustic R "KNAUF
INSULATION", de 45 mm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 39,32 39,320Planta baixa
1 39,34 39,340
1 39,46 39,460
1 39,07 39,070
1 6,49 6,490
1 6,49 6,490
1 5,10 5,100
1 4,92 4,920
1 0,54 0,540
1 9,04 9,040
1 9,33 9,330
1 3,12 3,120
1 0,77 0,770
1 20,80 20,800
1 10,52 10,520
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 0,30 0,300
1 2,06 2,060
1 2,36 2,360
1 0,20 0,200
1 1,41 1,410
1 1,61 1,610

304,970 304,970

Total m²  ......: 304,970

2.9.- Cobertes

2.9.1 M² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipusinvertida, pendent del 1% al 5%, composta de: formació de pendents: formigó
cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, amb
espessor medi de 12 cm; impermeabilització bicapa adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada
amb emprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l'anterior amb bufador,
sense coincidir les seves juntes; capa separadora sota aïllament: geotèxtil de fibres de polièster (150 g/m²); aïllament tèrmic: plafó rígid de
poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 100
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa; capa separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m²); capa de
protecció: 5 cm de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 63,49 63,490Coberta
1 63,49 63,490
1 49,82 49,820
1 63,51 63,510
1 63,53 63,530
1 49,79 49,790

353,630 353,630

Total m²  ......: 353,630

2.10.- Revestiments

2.10.1 M² Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², col·locat sobre una superfície suport de fàbrica en paraments interiors, mitjançant
morter de ciment M-5, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); amb cantoneres de PVC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 11,19 11,190Planta baixa
1 6,75 6,750
1 6,75 6,750
1 11,19 11,190
1 20,74 20,740
1 9,93 9,930
1 9,67 9,670
1 3,23 3,230
1 11,23 11,230
1 11,25 11,250

(Continua...)
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2.10.1 M² Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², col·locat sobre una superfície suport de fàbrica en paraments interiors, m… (Continuació...)

1 20,53 20,530
1 11,19 11,190
1 6,75 6,750
1 6,75 6,750
1 11,19 11,190
1 20,66 20,660
1 18,14 18,140
1 5,25 5,250
1 11,25 11,250
1 5,71 5,710
1 5,51 5,510
1 4,41 4,410
1 6,99 6,990
1 6,99 6,990
1 4,41 4,410
1 5,25 5,250
1 18,14 18,140
1 20,66 20,660
1 13,18 13,180
1 13,19 13,190
1 13,21 13,210
1 13,21 13,210
1 3,94 3,940
1 3,94 3,940
1 3,09 3,090
1 3,09 3,090
1 4,25 4,250
1 3,94 3,940
1 4,29 4,290
1 4,08 4,080
1 4,29 4,290
1 4,08 4,080
1 4,25 4,250
1 3,94 3,940
1 4,27 4,270
1 4,08 4,080
1 4,27 4,270
1 4,08 4,080
1 13,18 13,180
1 13,19 13,190
1 3,72 3,720
1 3,59 3,590
1 2,60 2,600
1 2,40 2,400
1 6,57 6,570
1 6,48 6,480
1 4,53 4,530
1 4,51 4,510
1 5,50 5,500
1 5,40 5,400
1 1,59 1,590
1 1,59 1,590
1 7,10 7,100
1 7,20 7,200
1 0,87 0,870
1 0,97 0,970
1 3,23 3,230
1 3,54 3,540
1 6,01 6,010
1 6,29 6,290
1 6,01 6,010
1 6,01 6,010
1 6,48 6,480
1 6,29 6,290
1 6,48 6,480
1 6,48 6,480
1 6,19 6,190
1 6,19 6,190
1 6,48 6,480
1 6,48 6,480
1 13,18 13,180
1 13,19 13,190
1 3,11 3,110
1 3,11 3,110
1 3,94 3,940
1 3,94 3,940
1 13,21 13,210
1 13,21 13,210
1 4,29 4,290
1 4,08 4,080
1 4,29 4,290
1 4,08 4,080
1 4,25 4,250
1 3,94 3,940
1 4,27 4,270
1 4,08 4,080
1 4,27 4,270
1 4,08 4,080
1 4,25 4,250
1 3,94 3,940
1 13,18 13,180
1 13,19 13,190
1 12,90 12,900
1 12,88 12,880
1 4,41 4,410
1 4,51 4,510
1 3,78 3,780
1 3,59 3,590
1 4,41 4,410
1 4,51 4,510
1 3,78 3,780
1 3,59 3,590
1 2,33 2,330
1 2,40 2,400
1 3,68 3,680
1 3,59 3,590
1 5,51 5,510
1 5,44 5,440
1 5,71 5,710
1 5,80 5,800
1 6,60 6,600

(Continua...)
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2.10.1 M² Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², col·locat sobre una superfície suport de fàbrica en paraments interiors, m… (Continuació...)

1 6,29 6,290

830,320 830,320

Total m²  ......: 830,320

2.10.2 M² Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons i
dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 39,32 39,320Planta baixa
1 39,34 39,340
1 39,46 39,460
1 39,07 39,070
1 6,49 6,490
1 6,49 6,490
1 5,10 5,100
1 4,92 4,920
1 0,54 0,540
1 9,04 9,040
1 9,33 9,330
1 3,12 3,120
1 0,77 0,770
1 20,80 20,800
1 10,52 10,520
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 0,30 0,300
1 2,06 2,060
1 2,36 2,360
1 0,20 0,200
1 1,41 1,410
1 1,61 1,610

304,970 304,970

Total m²  ......: 304,970

2.10.3 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, en el extrasdós de la fulla exterior de façana amb cambra d'aire,
fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, amb morter de ciment hidròfug M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 13,49 13,490Planta baixa
1 7,94 7,940
1 7,93 7,930
1 13,49 13,490
1 24,55 24,550
1 11,61 11,610
1 11,31 11,310
1 3,97 3,970
1 13,34 13,340
1 13,36 13,360
1 24,42 24,420
1 13,49 13,490
1 7,93 7,930
1 7,94 7,940
1 13,49 13,490
1 24,89 24,890
1 21,55 21,550
1 5,66 5,660
1 12,96 12,960
1 6,84 6,840
1 6,50 6,500
1 5,22 5,220
1 8,22 8,220
1 8,22 8,220
1 4,84 4,840
1 5,66 5,660
1 21,55 21,550
1 24,89 24,890
2 248,56 497,120arrebossat envans

842,380 842,380

Total m²  ......: 842,380

2.10.4 M² Base per a paviment interior de morter autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6 segons UNE-EN 13813, de 60 mm d'espessor, abocada sobre
làmina d'aïllament per a formació de sòl flotant, mitjançant aplicació mecànica (amb mescladora-bombadora).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 39,32 39,320Planta baixa
1 39,34 39,340
1 39,46 39,460
1 39,07 39,070
1 6,49 6,490
1 6,49 6,490
1 5,10 5,100
1 4,92 4,920
1 9,58 9,580
1 9,33 9,330
1 3,12 3,120
1 21,58 21,580
1 10,52 10,520
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,36 2,360
1 2,36 2,360
1 1,61 1,610
1 1,61 1,610

304,980 304,980

Total m²  ......: 304,980
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2.10.5 M² Capa fina de pasta anivelladora de terres, tipus CT C20 F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a
regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques
modificades, que actua com a pont d'unió (sense incloure la preparació del suport), preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta,
laminatge, flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 39,32 39,320Planta baixa
1 39,34 39,340
1 39,46 39,460
1 39,07 39,070
1 6,49 6,490
1 6,49 6,490
1 5,10 5,100
1 4,92 4,920
1 9,58 9,580
1 9,33 9,330
1 3,12 3,120
1 21,58 21,580
1 10,52 10,520
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,36 2,360
1 2,36 2,360
1 1,61 1,610
1 1,61 1,610

304,980 304,980

Total m²  ......: 304,980

2.10.6 M² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 39,32 39,320Planta baixa
1 39,34 39,340
1 39,46 39,460
1 39,07 39,070
1 6,49 6,490
1 6,49 6,490
1 5,10 5,100
1 4,92 4,920
1 9,58 9,580
1 9,33 9,330
1 3,12 3,120
1 21,58 21,580
1 10,52 10,520
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,36 2,360
1 2,36 2,360
1 1,61 1,610
1 1,61 1,610

304,980 304,980

Total m²  ......: 304,980

2.10.7 M² Fals sostre continu per revestir, situat a una alçada menor de 4 m, de plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat
llis, suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 39,32 39,320Planta baixa
1 39,34 39,340
1 39,46 39,460
1 39,07 39,070
1 6,49 6,490
1 6,49 6,490
1 5,10 5,100
1 4,92 4,920
1 0,54 0,540
1 9,04 9,040
1 9,33 9,330
1 3,12 3,120
1 0,77 0,770
1 20,80 20,800
1 10,52 10,520
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 13,29 13,290
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 2,39 2,390
1 0,30 0,300
1 2,06 2,060
1 2,36 2,360
1 0,20 0,200
1 1,41 1,410
1 1,61 1,610

304,970 304,970

Total m²  ......: 304,970

2.11.- Urbanització exterior i acabats

2.11.1 M Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de
pilars d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

53,18 53,180zona nord edifici vestidors

53,180 53,180
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Total m  ......: 53,180

2.11.2 M² Paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/B/20/I fabricat en central, i abocada des de camió, estès i
vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb
morter decoratiu de rodolament per a formigó imprès, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols color blanc i capa de segellat
final amb resina impermeabilitzant d'acabat.

Total m²  ......: 671,080

2.11.3 M³ Aportació de terra vegetal, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant retroexcavadora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

113,12 0,05 5,656Tal·lús costat oest edifici
175,81 0,05 8,791Tal·lús costat est edifici

14,447 14,447

Total m³  ......: 14,447

2.11.4 M² Reg amb mitjans mecànics, mitjançant camió cisterna amb equip de polvorització, amb un rendiment de 5 l/m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

113,12 0,05 5,656Tal·lús costat oest edifici
175,81 0,05 8,791Tal·lús costat est edifici

14,447 14,447

Total m²  ......: 14,447

2.12.- Equipament i senyalització

2.12.1 Ut Banc per a vestuari amb respatller, penja-robes, altell i sabater, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat i 1810 mm d'alçada.

Total Ut  ......: 84,000

2.12.2 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió vertical, sèrie Giralda "ROCA", color blanc, de 390x680 mm.

Total Ut  ......: 14,000

2.12.3 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Giralda "ROCA", color blanc, de 560x480 mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie
Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i desguàs, acabat crom.

Total Ut  ......: 12,000

2.12.4 Ut Urinari amb alimentació vista i desguàs sifònic encastat, sèrie Mural "ROCA", color blanc, de 330x460 mm, equipat amb aixeta temporitzada,
Sprint "ROCA", model 5A9224C00, acabat crom, de 92x50 mm.

Total Ut  ......: 3,000

2.12.5 Ut Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'', totalment instal·lada, connectat i provada

Total Ut  ......: 32,000

2.12.6 Ut Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques
antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit.

Total Ut  ......: 1,000

2.12.7 Ut Portarrotllos de paper higiènic domèstic, amb tapa, d'acer inoxidable AISI 304, color crom.

Total Ut  ......: 14,000

2.12.8 Ut Tovalloler de barra, d'acer inoxidable AISI 304, color crom.

Total Ut  ......: 6,000

2.12.9 M² Mirall de lluna incolora, de 3 mm d'espessor, fixat amb massilla al parament.

Total m²  ......: 6,000

2.12.10 Ut Penjador per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, color crom.

Total Ut  ......: 22,000

2.12.11 Ut Cabina amb porta i 1 lateral, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000lavabo homes
3 3,000lavabo dones

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000

2.12.12 Ut Cabina amb porta, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000lavabo dones

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

2.12.13 Ut Desfibrilador automàtic amb teleasistència

Total Ut  ......: 1,000

2.12.14 Ut Cadira

Total Ut  ......: 3,000

2.12.15 Ut Taula quadrada de 0,8x0,8 m2

Total Ut  ......: 3,000

2.12.16 Ut Armari de 2 m d'alçada, 0,4 m de fondària i 1,3 m d'amplada

Total Ut  ......: 1,000

2.12.17 Ut Llitera per a infermeria

Total Ut  ......: 1,000

2.12.18 Ut Pissarra blanca amb camp de futbol per a tàctiques, amb rotulador i esborrador

Total Ut  ......: 4,000
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3.1.- Enderrocs i moviment de terres

3.1.1 Ut Demolició completa, combinada, d'edifici amb una edificació confrontant i/o mitgera.

Total Ut  ......: 1,000

3.1.2 M² Aixecat de paviment continu de linòleum existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense incloure la demolició de la base suport ni
deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material aixecat i les restes
d'obra sobre camió o contenidor.

Total m²  ......: 603,500

3.1.3 M² Demolició de paviment continu de formigó en massa de 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, sense incloure la
demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element amb retroexcavadora amb martell trencador. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

603,50 603,500sota terreny joc
132,53 132,530passadís

736,030 736,030

Total m²  ......: 736,030

3.1.4 M³ Excavació de terres per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1.086,20 0,15 162,930excavació a 15 cm
6 1,40 1,40 0,90 10,584fonament pilars

173,514 173,514

Total m³  ......: 173,514

3.1.5 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús replanteig dels punts topogràfics i
humectació de les terres.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

861,00 861,000terreny de joc
211,50 211,500passadís
13,45 13,450caseta

1.085,950 1.085,950

Total m²  ......: 1.085,950

3.1.6 Ut Desmuntatge i retirada d'elements existents (2 porteries, 2 cistelles ancorades a la paret, 16 taulells de graderies, 2 espatlleres de gimnàstica).
Inclòs càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

Total ut  ......: 1,000

3.1.7 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 40 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

736,03 0,15 110,405paviment formigó

110,405 110,405

Total m³  ......: 110,405

3.1.8 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 110,405

3.1.9 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 40 km
de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

736,03 0,02 14,721paviment linòleum

14,721 14,721

Total m³  ......: 14,721

3.1.10 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 14,721

3.1.11 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1.086,20 0,15 162,930excavació a 15 cm
6 1,40 1,40 0,90 10,584fonament pilars

173,514 173,514

Total m³  ......: 173,514
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3.1.12 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 173,514

3.2.- Estructura

3.2.1 Kg Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,00 51,20 1.843,200perfils HEB180

1.843,200 1.843,200

Total kg  ......: 1.843,200

3.2.2 Kg Acer S275JR en bigues, amb peces compostes formades per perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb
unions soldades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 25,35 24,25 1.844,213doble perfil en L - 80
3 26,57 27,15 2.164,127doble perfil en C - 120
3 26,21 9,40 739,122doble perfil en L - 50
3 23,86 6,20 443,796doble perfil en L - 40
6 9,73 2,91 169,886arriostrament superior i inferior 60x40
6 6,14 2,28 83,995arriostrament centre 30x40

5.445,139 5.445,139

Total kg  ......: 5.445,139

3.2.3 Kg Acer S235JRC en corretges metàl·liques, amb peces simples de perfils conformats en fred de les sèries C o Z, galvanitzat i col·locat en obra
amb cargols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25 13,40 4,65 1.557,750arriostrament amb peces en Z de 150.2mm

1.557,750 1.557,750

Total kg  ......: 1.557,750

3.2.4 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 400x400 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 60 cm de longitud total, cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella.

Total Ut  ......: 6,000

3.2.5 M² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió, de 10 cm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 1,40 1,40 11,760fonaments pilars

11,760 11,760

Total m²  ......: 11,760

3.2.6 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-30/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 1,40 1,40 0,90 10,584fonaments pilars

10,584 10,584

Total m³  ......: 10,584

3.2.7 Kg Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 1,20 1,58 22,752engraellat D16 cada 20 cm en fonamentació

22,752 22,752

Total kg  ......: 22,752

3.2.8 M² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una pendent major del 10%, amb plaques de fibrociment
sense amiant, color natural, perfil granonda, fixades mecànicament a qualsevol tipus de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús
p/p de cavalcaments, elements de fixació, accessoris, junts, acabats perimètriques i d'altres peces del tot per a la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Tall, preparació i col·locació de les plaques. Execució de juntes i perímetre. Fixación mecànic de
les plaques. Resolució de punts singulars amb peces de rematada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14,00 27,00 378,000

378,000 378,000

Total m²  ......: 378,000

3.2.9 M² Aïllament per l'exterior en cobertes inclinades format per poliuretà projectat 35 kg/m³, espessor 60 mm, sobre superfície suport existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14,00 27,00 378,000

378,000 378,000

Total m²  ......: 378,000

3.3.- Murs, parets i finestres

3.3.1 M² Fulla exterior en tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color crema, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment M-10.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 320,65 641,300façana exterior i interior pavelló

641,300 641,300

Total m²  ......: 641,300

3.3.2 M² Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de fàbrica cara vista format per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor
mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat mitjançant projecció mecànica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

320,65 320,650interior blocs façana pavelló

320,650 320,650

Total m²  ......: 320,650

3.3.3 M Llosa prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de murs, en peces de 50x25x4 cm.

Total m  ......: 27,000

3.3.4 Ut Subministrament i col·locació de finestra de fusta de 2,65x2,45 dividida verticalment en 2 parts fixes i a la part superior 2 parts practicables de
60 cm d'alçada totalment muntada i col·locada.
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Total ut  ......: 6,000

3.3.5 Ut Subministrament i col·locació de finestra de fusta de 2,65x4,75 dividida verticalment en 4 parts fixes i a la part superior 4 parts practicables de
60 cm d'alçada totalment muntada i col·locada.

Total ut  ......: 4,000

3.3.6 M2 Subministrament i col·locació de plàstic especial de planxes cel·lulars de policarbonat de 8 mm de gruix, per envidriar les finestres. Totalment
col·locat i muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

28 1,08 2,35 71,064part fixa finestres
28 1,08 0,60 18,144part practicable finestres

89,208 89,208

Total m2  ......: 89,208

3.4.- Instal·lacions

3.4.1 Pa Desplaçament de calderes existents a nova ubicació. Inclòs desmuntatge de calderes, transport i col·locació a nova ubicació (distància
aproximada de 5 m). Inclòs connexió a xarxa existent, nova xemeneia i p.p. de tubs i accessoris per posar les calderes en servei des de la nova
ubicació, totalment instal·lades i provades.

Total PA  ......: 1,000

3.4.2 Pa Desplaçament de quadre elèctric existent a nova ubicació. Inclòs desmuntatge del quadre, transport i col·locació a nova ubicació (distància
aproximada de 5 m). Inclòs connexió a xarxa existent i p.p. de cables, tubs i accessoris per posar en quadre en servei des de la nova ubicació,
totalment instal·lat i provat.

Total PA  ......: 1,000

3.5.- Caseta entrada

3.5.1 M² Mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5,
amb armat horitzontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm.

Total m²  ......: 28,150

3.5.2 M² Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment
M-5.

Total m²  ......: 23,000

3.5.3 M³ Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus Sylvestris L.), de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estructural MEG,
classe resistent C-18, protecció de la fusta amb classe de penetració P2, treballada en taller.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,00 0,10 0,20 0,7201 barra cada 60 cm

0,720 0,720

Total m³  ......: 0,720

3.5.4 M² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una pendent major del 10%, amb plaques translúcides
trapezoïdals de polièster, color ivori RAL 1015, formades per resina de polièster reforçada amb fibra de vidre, de 6 mm d'espessor, fixades
mecànicament a qualsevol tipus de corretja estructural (no inclosa en este precio). Inclús p/p de cavalcaments, elements de fixació,
accessoris, junts, acabats perimètriques i d'altres peces del tot per a la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Tall, preparació i col·locació de les plaques. Execució de juntes i perímetre. Fixación mecànic de
les plaques. Resolució de punts singulars amb peces de rematada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,00 3,90 23,400

23,400 23,400

Total m²  ......: 23,400

3.5.5 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, amb morter de
ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material i en els frons de forjat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 28,15 56,300paret exterior
2 23,00 46,000parets interiors

102,300 102,300

Total m²  ......: 102,300

3.5.6 M² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.

Total m²  ......: 12,490

3.5.7 M² Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mà de
fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 28,15 56,300paret exterior
2 23,00 46,000parets interiors

102,300 102,300

Total m²  ......: 102,300

3.5.8 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 160x210 cm.

Total Ut  ......: 1,000

3.5.9 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 200x210 cm.

Total Ut  ......: 1,000

3.5.10 M² Vidre laminar de seguretat 4+4 mm, butiral de polivinil incolor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 0,55 1,50 1,650vidre porta exterior
2 0,65 1,50 1,950vidre porta interior

3,600 3,600

Total m²  ......: 3,600

3.5.11 Ut Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, empostissada de fusta massissa, envernissada en taller, amb empostissat amb entaulat
horitzontal de fusta massissa d'iroko; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos, d'iroko de 90x20 mm; tapajunts
massissos, d'iroko de 70x15 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.

Total Ut  ......: 2,000
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3.5.12 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra d'alumini,
corredissa simple, de 100x100 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat
garantit pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000

3.5.13 M² Subministrament i col·locació de lluna polida incolora, 4 mm, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de
rivets.
Inclou: Neteja de tot tipus de matèries o brutícia que pogués haver-s'hi dipositat en l'interior dels perfils. Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 0,50 1,00 1,000finestra recepció

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000

3.5.14 Ut Cadira

Total Ut  ......: 1,000

3.5.15 Ut Taula quadrada de 0,8x0,8 m2

Total Ut  ......: 1,000

3.6.- Pavimentació

3.6.1 M² Formació de paviment esportiu per a pista poliesportiva, sistema Sportlife S/Hormigón "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", de 1 mm
d'espessor total aproximat, obtingut mitjançant l'aplicació successiva d'una capa de regularització i condicionament de la superfície, amb
morter bicomponent, Epoxán Sportseal, a base de resines epoxi i càrregues minerals calibrades (rendiment aproximat de 0,8 kg/m²), aplicada
amb rastell de goma, sobre superfície suport cimentosa (no inclosa en aquest preu); tres capes amb morter bicomponent, Compomix, color
blau, acabat texturitzat, a base de resines acrílic-epoxi, càrregues minerals calibrades i pigments (rendiment aproximat de 0,4 kg/m² per capa),
deixant assecar totalment la capa prèvia abans d'aplicar la següent capa i una capa de segellat amb pintura a l'aigua bicomponent,
Compopaint, color blau, a base de resines acrílic-epoxi, càrregues micronitzades i pigments (rendiment aproximat de 0,3 kg/m²), aplicada amb
corró, pistola o rastell de goma. Inclús p/p de neteja de la superfície suport i neteja final de la superfície acabada. Sense incloure la preparació
de la superfície suport existent, els junts de construcció, de retracció i de dilatació, ni els junts perimetrals.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de treball. Aplicació, amb rastell de goma, de la capa de regularització i
condicionament de la superfície. Aplicació de les successives capes que formen el paviment esportiu. Assecat de cada capa abans d'aplicar la
següent, incloent raspat, escombrada i bufat de les imperfeccions. Neteja final del paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

861,00 861,000terreny de joc

861,000 861,000

Total m²  ......: 861,000

3.6.2 M² Formació de paviment continu de formigó imprès de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; acolorit i endurit
superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color blanc, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu mitjançant estampació amb motlles de goma, prèvia aplicació
de desemmotllant en pols color blanc i segellat final mitjançant aplicació de resina impermeabilitzant d'acabat. Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó; col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió,
reglejat, aplicació d'additius i curació. Neteja final del formigó mitjançant projecció d'aigua a pressió. Sense incloure l'execució de la base de
recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació
d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor.
Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la
superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

861,00 861,000terreny de joc
211,50 211,500passadís

1.072,500 1.072,500

Total m²  ......: 1.072,500

3.6.3 M² Pintura de dos components, a base de poliuretà alifàtic i dissolvent, de color vermell RAL 3016, acabat mat, aplicada en dues mans,
(rendiment: 0,2 kg/m² cada mà), sobre superfícies interiors de formigó o de morter autoanivellant, prèvia aplicació de 0,3 kg/m² d'emprimació
de dos components, a base de resina epoxi (sense incloure la preparació del suport).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

211,50 211,500passadís

211,500 211,500

Total m²  ......: 211,500

3.6.4 Ut Marcat i senyalització de pista de futbol sala amb pintura acrílica mat via aigua.

Total Ut  ......: 1,000

3.6.5 Ut Marcat i senyalització de pista de bàsquet amb pintura acrílica mat via aigua.

Total Ut  ......: 1,000

3.6.6 Ut Marcat i senyalització de pista de handbol amb pintura acrílica mat via aigua.

Total Ut  ......: 1,000

3.6.7 Ut Marcat i senyalització de pista de voleibol amb pintura acrílica mat via aigua.

Total Ut  ......: 1,000

3.7.- Equipament esportiu

3.7.1 Ut Subministrament i instal·lació de porteria traslladable d'handbol o futbol sala de 3 m de base i 2 m d'altura formada per: pals i travesser de
secció quadrada de 80x80 mm, d'acer amb acabat en poliuretà en franges blanques i vermelles, base de tub de secció rectangular de 80x40
mm i xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de diàmetre amb suports de poliamida per a subjecció de la xarxa a la porteria, fixat a una superfície
suport (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de replanteig, i fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada per l'empresa
instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total Ut  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 3 PAVELLÓ

Nº Ut Descripció Amidament
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3.7.2 Ut Subministrament i instal·lació de cistella traslladable de bàsquet de 3,95 m d'altura formada per: pal de tub d'acer de 120 mm de diàmetre i 4
mm de gruix, amb colze corbat soldat, quadre de tub rectangular de 50x30 cm i tirants de tub d'acer, tot això pintat amb pols de polièster,
tauler de contraplacat fenòlic, de 180x105 cm i 30 mm de gruix, cèrcol de vareta massissa de 20 mm d'espessor col·locat a una altura de 3,05 m
i xarxa de cotó amb cordes de 6 mm de diàmetre amb dotze punts de fixació al cèrcol, per a usuaris de més de 8 anys, col·locada directament
sobre el paviment amb quatre rodes, dues varetes de fixació i dos contrapesos de formigó. Inclús p/p de replanteig, i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total Ut  ......: 2,000

3.7.3 Ut Banc per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat i 490 mm d'alçada.

Total Ut  ......: 8,000

3.7.4 Ut Mòdul de graderia formada per 1 mòdul de 5 seients, 1 mòdul d'escales i 1 mòdul de 5 seients tipus Tribuna HC63|20 de 2 files d'altura de
Daplast. Inclou col·locació de les graderies i fixació sobre paviment de formigó existent.

Total ut  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 3 PAVELLÓ

Nº Ut Descripció Amidament
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4.1 Pa Seguretat i salut

Total PA  ......: 1,000

4.2 Pa Control de qualitat

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 PARTIDES ALÇADES

Nº Ut Descripció Amidament
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TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

QUADRES DE MÀ D’OBRA, MAQUINÀRIA I MATERIALS 



1 mo055 25,16 0,238 h 5,99Oficial 1ª vidrier.
2 mo044 24,47 85,726 h 2.097,72Oficial 1ª encofrador.
3 mo045 24,47 6,299 h 154,14Oficial 1ª estructurista, en

treballs de posada en obra del
formigó.

4 mo010 24,08 14,737 h 354,87Oficial 1ª instal·lador de gas.
5 mo011 24,08 6,998 h 168,51Oficial 1ª muntador.
6 mo020 23,30 3,066 h 71,44Oficial 1ª construcció.
7 mo041 23,30 1.262,802 h 29.423,29Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
8 mo110 22,33 0,238 h 5,31Ajudant vidrier.
9 mo090 21,71 24,780 h 537,97Ajudant ferrallista.

10 mo059 20,76 5,681 h 117,94Ajudant serraller.
11 mo087 20,68 2.018,524 h 41.743,08Ajudant construcció d'obra civil.
12 mo080 20,68 6,998 h 144,72Ajudant muntador.
13 mo107 20,65 25,648 h 529,63Ajudant lampista.
14 mo102 20,65 2,439 h 50,37Ajudant electricista.
15 mo109 20,65 14,737 h 304,32Ajudant instal·lador de gas.
16 mo112 20,15 9,140 h 184,17Peó especialitzat construcció.
17 mo113 19,47 379,072 h 7.380,53Peó ordinari construcció.
18 mo001 16,91 54,980 h 929,71Oficial 1ª electricista.
19 mo008 16,91 29,809 h 504,07Oficial 1ª instal·lador de gas.
20 mo009 16,91 24,205 h 409,31Oficial 1ª muntador.
21 mo006 16,91 77,766 h 1.315,02Oficial 1ª lampista.
22 mo007 16,91 25,182 h 425,83Oficial 1ª instal·lador de

captadors solars.
23 mo002 16,91 25,156 h 425,39Oficial 1ª calefactor.
24 mo003 16,91 41,865 h 707,94Oficial 1ª instal·lador de

climatització.
25 mo015 16,65 65,553 h 1.091,46Oficial 1ª fuster.
26 mo016 16,63 20,557 h 341,86Oficial 1ª serraller.
27 mo043 16,37 29,794 h 487,73Oficial 1ª ferrallista.
28 mo042 16,37 179,371 h 2.936,30Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica.
29 mo048 16,37 28,112 h 460,19Oficial 1ª muntador de prefabricats

interiors.
30 mo049 16,37 148,292 h 2.427,54Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
31 mo021 16,37 115,242 h 1.886,51Oficial 1ª enrajolador.
32 mo022 16,37 249,096 h 4.077,70Oficial 1ª enrajolador.
33 mo027 16,37 68,958 h 1.128,84Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants.
34 mo028 16,37 143,593 h 2.350,62Oficial 1ª aplicador de productes

aïllants.
35 mo040 16,37 131,441 h 2.151,69Oficial 1ª estructurista.
36 mo039 16,37 293,894 h 4.811,04Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
37 mo036 16,37 113,154 h 1.852,33Oficial 1ª pintor.
38 mo033 16,37 78,072 h 1.278,04Oficial 1ª escaiolista.
39 mo029 16,37 31,413 h 514,23Oficial 1ª aplicador de morter

autoanivellant.
40 mo018 16,37 505,548 h 8.275,82Oficial 1ª construcció.
41 mo019 16,37 1.024,291 h 16.767,64Oficial 1ª construcció en treballs

de ram de paleta.
42 mo050 16,26 10,157 h 165,15Oficial 1ª vidrier.
43 mo051 16,12 54,500 h 878,54Oficial 2ª construcció.
44 mo101 14,45 7,283 h 105,24Ajudant vidrier.
45 mo053 14,38 65,553 h 942,65Ajudant fuster.
46 mo054 14,33 20,557 h 294,58Ajudant serraller.
47 mo073 14,27 9,458 h 134,97Ajudant construcció en treballs de

ram de paleta.
48 mo075 14,27 24,205 h 345,41Ajudant muntador.
49 mo085 14,27 179,371 h 2.559,62Ajudant muntador d'estructura

metàl·lica.
50 mo086 14,27 2,529 h 36,09Ajudant muntador d'estructura de

fusta.
51 mo083 14,27 131,441 h 1.875,66Ajudant estructurista.
52 mo082 14,27 425,870 h 6.077,16Ajudant construcció d'obra civil.
53 mo091 14,27 114,021 h 1.627,08Ajudant muntador de prefabricats

interiors.
54 mo092 14,27 174,570 h 2.491,11Ajudant muntador d'aïllaments.
55 mo071 14,27 124,134 h 1.771,39Ajudant pintor.
56 mo072 14,27 24,047 h 343,15Ajudant construcció.
57 mo063 14,27 143,593 h 2.049,07Ajudant aplicador de productes

aïllants.
58 mo064 14,27 31,413 h 448,26Ajudant aplicador de morter

autoanivellant.
59 mo062 14,27 68,958 h 984,03Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
60 mo057 14,27 249,096 h 3.554,60Ajudant enrajolador.
61 mo056 14,27 57,780 h 824,52Ajudant enrajolador.
62 mo093 14,25 54,019 h 769,77Ajudant electricista.

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total

63 mo095 14,25 38,407 h 547,30Ajudant instal·lador de
climatització.

64 mo094 14,25 25,156 h 358,47Ajudant calefactor.
65 mo100 14,25 3,153 h 44,93Ajudant instal·lador de gas.
66 mo099 14,25 25,182 h 358,84Ajudant instal·lador de captadors

solars.
67 mo098 14,25 81,930 h 1.167,50Ajudant lampista.
68 mo103 14,22 4,765 h 67,76Peó especialitzat construcció.
69 mo108 13,69 78,072 h 1.068,81Peó escaiolista.
70 mo106 13,69 0,954 h 13,06Peó jardiner.
71 mo105 13,69 500,609 h 6.853,34Peó ordinari construcció en

treballs de ram de paleta.
72 mo104 13,69 556,117 h 7.613,24Peó ordinari construcció.

Total mà d'obra: 187.202,11

Quadre de mà d'obra Pàgina 2

Num. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total



1 mq06bhe010 160,33 24,245 h 3.887,20Camió bomba estacionat a obra, per
bombeig de formigó. Inclús p/p de
desplaçament.

2 mq11ext030 75,77 9,700 h 734,97Estenedora asfàltica de cadenes 110
CV.

3 mq01doz010a 67,57 7,053 h 476,57Bulldozer sobre cadenes D-6 de 103
kW.

4 mq01exn050c 65,60 27,258 h 1.788,12Retroexcavadora sobre pneumàtics,
de 85 kW, amb martell trencador.

5 mq02rov010i 63,10 1.303,242 h 82.234,57Compactador monocilíndric vibrant
autopropulsat, de 129 kW, de 16,2
t, amplada de treball 213,4 cm.

6 mq01mot010a 61,20 1,476 h 90,33Motoanivelladora de 135 CV.
7 mq11com010 54,89 9,700 h 532,43Compactador de pneumàtics

autopropulsat, de 12/22 t.
8 mq02cia030 51,87 0,029 h 1,50Camió cisterna amb equip de

polvorització, de 8 m³ de
capacitat.

9 mq02rov010c 50,32 97,875 h 4.925,07Compactador monocilíndric vibrant
autopropulsat, de 74 kW, de 7,42 t,
amplada de treball 167,6 cm.

10 mq11ext020 46,94 19,381 h 909,74Estenedora fibril·ladora per a
gespa sintètica.

11 mq04cag010a 46,10 3,200 h 147,52Camió amb grua de fins a 6 t.
12 mq01exn020a 42,46 0,954 h 40,51Retroexcavadora hidràulica sobre

pneumàtics 84 CV.
13 mq04cab010e 42,15 99,194 h 4.181,03Camió basculant de 20 t de càrrega,

de 213 kW.
14 mq01ret010 41,33 12,526 h 517,70Miniretrocarregadora sobre

pneumàtics de 15 kW.
15 mq04cap020hb 40,98 61,925 h 2.537,69Camió de transport de 12 t amb una

capacitat de 10 m³ i 3 eixos.
16 mq01pan010a 40,60 33,822 h 1.373,17Pala carregadora sobre pneumàtics

de 120 kW/1,9 m³.
17 mq02cia020j 40,59 163,598 h 6.640,44Camió cisterna de 8 m³ de

capacitat.
18 mq01pan010b 39,93 3,536 h 141,19Pala carregadora sobre pneumàtics

de 85 CV/1,2 m³.
19 mq04cab010c 37,45 2,297 h 86,02Camió basculant de 12 t de càrrega,

de 220 CV.
20 mq11eqc010 37,37 0,590 h 22,05Talladora de paviment amb

arrencada, desplaçament i regulació
del disc de tall manuals.

21 mq02cia020 34,00 5,663 h 192,54Camió amb cisterna d'aigua.
22 mq01ret020b 32,54 109,624 h 3.567,16Retrocarregadora sobre pneumàtics

75 CV.
23 mq04cab010b 30,38 3,936 h 119,58Camió basculant de 10 t de càrrega,

de 220 CV.
24 mq07cel010 24,80 14,536 h 360,49Carretó elevador dièsel de doble

tracció de 8 t.
25 mq05per010 22,90 3,000 h 68,70Perforadora amb corona diamantada i

suport.
26 mq02ron010a 15,64 9,700 h 151,71Corró vibrant tàndem autopropulsat,

de 2300 kg, amplada de treball 105
cm.

27 mq04res025c 15,37 14,824 m³ 227,84Cànon d'abocament per lliurament de
barreja sense classificar de
residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

28 mq08mpa030 14,22 97,084 h 1.380,53Maquinària per a projecció de
productes aïllants.

29 mq04res025h 13,07 15,437 m³ 201,76Cànon d'abocament per lliurament de
residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus.

30 mq06pym020 9,62 32,633 h 313,93Mescladora-bombadora per morters
autonivelantes.

31 mq04dua020b 8,64 143,916 h 1.243,43Dúmper de descàrrega frontal de 2 t
de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic.

Quadre de maquinària Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total

32 mq02rop020 8,00 60,931 h 487,45Picó vibrant de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de
granota.

33 mq08sol010 7,37 2,060 h 15,18Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com
comburente.

34 mq08lch040 6,90 66,186 h 456,68Hidronetejadora a pressió.
35 mq04res025a 6,89 117,779 m³ 811,50Cànon d'abocament per lliurament de

residus inerts de formigons,
morters i prefabricats, produïts a
obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de
construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

36 mq05pdm110 6,34 3,510 h 22,25Compressor portàtil dièsel mitja
pressió 10 m³/min.

37 mq05pdm010b 6,32 0,992 h 6,27Compressor portàtil elèctric 5
m³/min de cabal.

38 mq02rod010d 6,03 27,518 h 165,93Safata vibrant de 300 kg, amplada
de treball 70 cm, reversible.

39 mq06vib020 4,40 95,581 h 420,56Regla vibrant de 3 m.
40 mq05pdm010a 3,80 2,343 h 8,90Compressor portàtil elèctric 2

m³/min de cabal.
41 mq05mai030 3,74 10,356 h 38,73Martell pneumàtic.
42 mq08sol020 2,89 102,037 h 294,89Equip i elements auxiliars per

soldadura elèctrica.
43 mq04res035a 2,00 812,099 m³ 1.624,20Cànon d'abocament per lliurament de

terres procedents de l'excavació,
en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de
construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total maquinària: 123.448,03

Quadre de maquinària Pàgina 2

Num. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total



1 mt37bcw197… 6.719,60 1,000 Ut 6.719,60Grup de pressió, format per 2
bombes centrífugues electròniques
multietapes de 3 etapes,
horitzontals, amb rodets, difusors
i totes les peces en contacte amb
el mitjà d'impulsió d'acer
inoxidable, connexió en aspiració
de 2", connexió en impulsió de 2",
tancament mecànic independent del
sentit de gir, unitat de regulació
electrònica per a la regulació i
commutació de totes les bombes
instal·lades amb variador de
frequència integrat, amb pantalla
LCD per a indicació dels estats de
treball i de la pressió actual i
botó monocomandament per a la
introducció de la pressió nominal
i de tots els paràmetres, memòria
per a historials de treball i de
errades i interface per a
integració en sistemes GTC, motors
de rotor sec amb una potència
nominal total de 2,2 KW, 3770
r.p.m. nominals, alimentació
trifàsica 400V/50Hz, amb protecció
tèrmica integrada i contra marxa
en sec, protecció IP 55, aïllament
classe F, got d'expansió de
membrana de 24 l, vàlvules de tall
i antiretorn, pressòstat,
manòmetre, sensor de pressió,
bancada, col·lectors d'acer
inoxidable.

2 mt38csg050… 2.903,22 4,000 Ut 11.612,88Interacumulador d'acer vitrificat,
amb bescanviador d'un serpentí, de
terra, 800 l, altura 1860 mm,
diàmetre 1000 mm, aïllament de 50
mm d'espessor amb poliuretà d'alta
densitat, lliure de CFC, protecció
contra corrosió mitjançant ànode
de magnesi, protecció externa amb
folre de PVC.

3 mt42mhi025e 2.090,32 4,000 Ut 8.361,28Equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, de paret, per
a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, gamma
domèstica (RAC), alimentació
monofàsica (230V/50Hz), model
HighCop SRK 71 ZK "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potència
frigorífica nominal 7,1 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de
bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 24°C),
potència calorífica nominal 8 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 7°C), EER
(qualificació energètica) 3,29
(classe A), COP (coeficient
energètic) 3,74 (classe A), format
per una unitat interior SRK 71
ZK-S, de 318x1098x248 mm, nivell
sonor (velocitat baixa) 26 dBA,
cabal d'aire (velocitat alta) 1170
m³/h, amb filtre al·lergogen,
filtre desodoritzant fotocatalític
i control sense fil, i una unitat
exterior SRC 71 ZK-S, amb
compressor de tipus rotatiu, DC
PAM Inverter, de 750x880x340 mm,
nivell sonor 53 dBA i cabal d'aire
3300 m³/h, amb control de
condensació i possibilitat
d'integració en un sistema domòtic
KNX/EIB a través d'un interface
(no inclòs en aquest preu).
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4 mt52dep230c 1.298,21 2,000 Ut 2.596,42Cistella traslladable de bàsquet
de 3,95 m d'altura formada per:
pal de tub d'acer de 120 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix, amb
colze corbat soldat, quadre de tub
rectangular de 50x30 cm i tirants
de tub d'acer, tot això pintat amb
pols de polièster, tauler de
contraplacat fenòlic, de 180x105
cm i 30 mm de gruix, cèrcol de
vareta massissa de 20 mm
d'espessor col·locat a una altura
de 3,05 m i xarxa de cotó amb
cordes de 6 mm de diàmetre amb
dotze punts de fixació al cèrcol,
per a usuaris de més de 8 anys,
inclús quatre rodes, dues varetes
de fixació i dos contrapesos de
formigó.

5 mt38cmj016… 1.253,17 1,000 Ut 1.253,17Caldera mural a gas N, per a
calefacció, càmera de combustió
estanca i tir forçat, potència
modulant de 9 a 30 kW, dimensions
850x440x370 mm, encesa electrònica
i seguretat per ionització, sense
flama pilot, equipament format
per: cos de caldera, panell de
control i comandament, vas
d'expansió amb purgador automàtic,
kit estàndard d'evacuació de fums
i plantilla de muntatge.

6 mt42mhi005… 802,01 4,000 Ut 3.208,04Equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, de paret, per
a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, gamma
domèstica (RAC), alimentació
monofàsica (230V/50Hz), model
HighCop SRK 25 ZJX "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potència
frigorífica nominal 2,55 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de
bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 24°C),
potència calorífica nominal 3,13
kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 7°C), EER
(qualificació energètica) 5,2
(classe A), COP (coeficient
energètic) 5,26 (classe A), format
per una unitat interior SRK 25
ZJX-S, de 309x890x220 mm, nivell
sonor (velocitat baixa) 22 dBA,
cabal d'aire (velocitat alta) 750
m³/h, amb filtre al·lergogen,
filtre desodoritzant fotocatalític
i control sense fil, i una unitat
exterior SRC 25 ZJX, amb
compressor de tipus rotatiu, DC
PAM Inverter, de 595x780x290 mm,
nivell sonor 47 dBA i cabal d'aire
1770 m³/h, amb control de
condensació i possibilitat
d'integració en un sistema domòtic
KNX/EIB a través d'un interface
(no inclòs en aquest preu).

7 mt45cvg010b 534,19 6,000 Ut 3.205,14Cabina amb porta i 1 lateral, de
tauler fenòlic HPL, de 13 mm
d'espessor, color a escollir, de
2000 mm d'altura i estructura
d'alumini anoditzat, inclús
frontisses amb moll, tirador
d'acer inoxidable, topall de goma,
peus regulables en alçada i
penjador d'acer inoxidable.
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8 mt08epr010b 510,47 0,055 m 28,08Encofrat per a formació de cos de
pou de secció circular, D=100, de
xapa metàl·lica reutilitzable,
inclús p/p d'accessoris de
muntatge.

9 mt52dep270u 487,45 2,000 Ut 974,90Porteria traslladable d'handbol o
futbol sala de 3 m de base i 2 m
d'altura formada per: pals i
travesser de secció quadrada de
80x80 mm, d'acer amb acabat en
poliuretà en franges blanques i
vermelles, base de tub de secció
rectangular de 80x40 mm i xarxa de
niló amb cordes de 3,5 mm de
diàmetre amb suports de poliamida
per a subjecció de la xarxa a la
porteria, inclús platina
antibolcada per cargolar el tub a
la superfície suport.

10 mt40iar110a 393,46 14,000 Ut 5.508,44Pericó de formigó armat, de
700x700 mm de dimensions
interiors, 950x950x1050 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de
ferro colat classe D-400 segons
UNE-EN 124.

11 mt45cvg010c 335,99 1,000 Ut 335,99Cabina amb porta, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor,
color a escollir, de 2000 mm
d'altura i estructura d'alumini
anoditzat, inclús frontisses amb
moll, tirador d'acer inoxidable,
topall de goma, peus regulables en
alçada i penjador d'acer
inoxidable.

12 mt08epr020b 317,11 0,050 Ut 15,86Encofrat per a formació de con
asimètric de pou de secció
circular, (100/60-40), de xapa
metàl·lica reutilitzable, inclús
p/p d'accessoris de muntatge.

13 mt07mee015d 308,26 0,720 m³ 221,95Fusta serrada de pi silvestre
(Pinus Sylvestris L.) amb acabat
raspallat, per a biga de 10x10 a
15x30 cm de secció i fins a 6 m de
longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat estructural
MEG segons UNE 56544, classe
resistent C-18 segons UNE-EN 338 i
UNE-EN 1912 i protecció davant
d'agents biòtics que es correspon
amb la classe de penetració P2 (3
mm en les cares laterals de
l'albeca i 40 mm en sentit axial)
segons UNE-EN 351-1, treballada en
taller.

14 mt38csg005a 283,79 12,000 Ut 3.405,48Captador solar tèrmic pla, amb
panell de muntatge vertical de
1135x2115x112 mm, superfície útil:
2,1 m², rendiment òptic: 0,75 i
coeficient de pèrdues primari
3,993 W/m²K, segons UNE-EN
12975-2, compost de: panell de
vidre temperat de baix contingut
en ferro (solar granulat), de 3,2
mm d'espessor i alta transmitància
(92%); estructura del darrere en
safata de polietilè reciclable
resistent a la intempèrie (resina
ABS); bastidor de fibra de vidre
reforçada amb polímers; absorbidor
de coure amb revestiment selectiu
de crom negre d'alt rendiment;
graella de 8 tubs de coure soldats
en omega sense metall d'aportació;
aïllament de llana mineral de 60
mm d'espessor i unions mitjançant
maneguets flexibles amb
abraçadores d'ajustament ràpid.
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15 mt08eme075j 275,00 1,881 Ut 517,28Estructura suport de sistema
d'encofrat vertical, per a mur de
formigó a dues cares, de fins a 3
m d'altura, formada per
tornapuntes metàl·lics per a
estabilització i aplomat de la
superfície encofrant del mur.

16 mt35cgm031… 252,39 1,000 Ut 252,39Interruptor diferencial selectiu,
4P/40A/300mA, de 4 mòduls, inclús
p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 61008-1.

17 mt08ema070a 250,00 13,437 m² 3.359,25Tauler contraplacat fenòlic de
fusta de pi amb bastidor
metàl·lic, per encofrar murs de
formigó de fins a 3 m d'altura.

18 mt35cgm029… 232,05 3,000 Ut 696,15Interruptor diferencial
instantani, 2P/63A/30mA, de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

19 mt08epr030b 230,67 0,050 Ut 11,53Encofrat per a formació d'arquetes
de secció quadrada de 50x50x50 cm,
de xapa metàl·lica reutilitzable,
inclús p/p d'accessoris de
muntatge.

20 mt35cgm021… 195,78 1,000 Ut 195,78Interruptor general automàtic
(IGA), amb 15 kA de poder de tall,
de 63 A d'intensitat nominal,
corba C, tetrapolar (4P), de 4
mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2.

21 mt30sgr020a 194,97 14,000 Ut 2.729,58Inodor de porcellana sanitària,
amb tanc baix i sortida per a
connexió vertical, sèrie Giralda
"ROCA", color blanc, de 390x680
mm, seient i tapa lacats amb
frontisses d'acer inoxidable,
mecanisme de descàrrega de 3/6
litres, amb joc de fixació i
maneguet de PVC amb junta, segons
UNE-EN 997.

22 mt22pxb020n 186,23 10,000 Ut 1.862,30Porta de pas cega d'iroko, de
203x82,5x3,5 cm, amb entaulat
horitzontal de taules de fusta
massissa, envernissada en taller.
Segons UNE 56803.

23 mt31gmo021a 180,57 12,000 Ut 2.166,84Conjunt d'aixetes monocomandament
per lavabo, sèrie Kendo "ROCA",
model 5A3058A00, acabat
crom-brillant, de 135x184 mm,
compost de broc, aerador, fixació
ràpida, possibilitat de limitar la
temperatura i el cabal, vàlvula
automàtica de desguàs de 1¼"
accionada mitjançant vareta
vertical-horitzontal i enllaços
d'alimentació flexibles, segons
UNE-EN 200.

24 mt38csg006a 170,56 12,000 Ut 2.046,72Estructura suport, per a coberta
plana, per a captador solar
tèrmic.

25 mt22xcc015d 165,58 43,380 m² 7.182,86Fusteria exterior sense guia de
persiana, en fusta d'iroko per
envernissar, segons UNE-EN
14351-1.

26 mt30uar020a 156,67 3,000 Ut 470,01Urinari de porcellana sanitària
esmaltada, amb alimentació vista i
desguàs sifònic encastat, sèrie
Mural "ROCA", color blanc, de
330x460 mm, amb joc de fixació,
segons UNE 67001.

27 mt38csg080a 154,62 1,000 Ut 154,62Centraleta de control de tipus
diferencial per a sistema de
captació solar tèrmica, amb
protecció contra sobretemperatura
del captador, indicació de
temperatures i errada tècnica, i
pantalla LCD retroil·luminada.
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28 mt35cgp010g 140,80 1,000 Ut 140,80Caixa de protecció i mesura
CPM2-S4, de fins a 63 A
d'intensitat, per 1 comptador
trifàsic, formada per una
envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a
l'acció dels raigs ultravioletes,
per a instal·lació encastada.
Inclús equip complert de mesura,
borns de connexió, bases
tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació
individual. Normalitzada per
l'empresa subministradora. Segons
UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica
en UNE-EN 60439-3, amb graus de
protecció IP 43 segons UNE 20324 i
IK 09 segons UNE-EN 50102.

29 mt09lec010b 132,36 1,147 m³ 151,82Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.
30 mt09mor010f 125,87 0,681 m³ 85,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N

tipus M-15, confeccionat en obra
con 450 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.

31 mt45bvg060a 123,08 84,000 Ut 10.338,72Banc per a vestuari amb
respatller, penja-robes, altell i
sabater, de 1000 mm de longitud,
380 mm de profunditat i 1810 mm
d'alçada, format per seient de
tres llistons, respatller d'un
llistó, penja-robes d'un llistó
amb tres penjadors metàl·lics,
altell d'un llistó i sabater de
dos llistons, de fusta vernissada
de pi de Flandes, de 90x20 mm de
secció, fixats a una estructura
tubular d'acer, de 35x35 mm de
secció, pintada amb resina
d'epoxi/polièster color blanc,
inclús accessoris de muntatge i
elements d'ancoratge a parament
vertical.

32 mt09moe010b 120,64 0,853 m³ 102,91Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N, hidròfug, tipus M-10,
confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum
1/4.

33 mt22pxg010… 116,73 13,000 Ut 1.517,49Porta d'entrada de tauler
aglomerat emplafonat PF, iroko,
envernissada en taller, amb
motllura recta, 203x82,5x4 cm.
Segons UNE 56803.

34 mt09mor010e 112,38 16,365 m³ 1.839,10Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-10, confeccionat en obra
con 380 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

35 mt09moe010a 106,92 8,424 m³ 900,69Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N, hidròfug, tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum
1/6.

36 mt21veu011… 102,50 19,255 m² 1.973,64Doble envidriament LOW.S "UNIÓN
VIDRIERA ARAGONESA", conjunt
format per vidre exterior de baixa
emissió tèrmica LOW.S de 8 mm,
cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 10 mm, i
vidre interior Templa.Lite
Azur.Lite color blau de 6 mm
d'espessor.

37 mt37bce005a 101,16 4,000 Ut 404,64Electrobomba centrífuga de tres
velocitats, amb una potència de
0,071 kW, boques roscades mascle
de 1", altura de la bomba 130 mm,
amb cos d'impulsió de ferro colat,
impulsor de tecnopolímer, eix
motor d'acer cromat, aïllament
classe H, per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència.
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38 mt09mor010c 97,20 40,084 m³ 3.896,16Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

39 mt10haf010… 94,42 0,675 m³ 63,73Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricat en central, amb ciment
SR.

40 mt34lyd020a 91,81 44,000 Ut 4.039,64Lluminària de sostre Downlight, de
81 mm de diàmetre i 40 mm
d'alçada, per a 3 led de 1 W;
cercle embellidor d'alumini
injectat, termoesmaltat, blanc;
protecció IP 20 i aïllament classe
F, inclús placa de led i
convertidor electrònic.

41 mt35cgm021… 87,95 1,000 Ut 87,95Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 15 kA de poder
de tall, de 63 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de
2 mòduls, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
60947-2.

42 mt34ode170… 87,25 1,000 Ut 87,25Lluminària d'encastar quadrada
(modular), de 597x597 mm, per a 3
làmpades fluorescents T5 de 14 W,
rendiment 69%; cos de lluminària
de xapa d'acer termo-esmaltat en
color blanc; òptica formada per
lamel·les longitudinals i
transversals parabòliques
d'alumini acabat semimate; balast
electrònic; protecció IP 20 i
aïllament classe F.

43 mt35cgm060 87,10 1,000 Ut 87,10Bobina de protecció contra
sobretensions permanents
fase-neutre de 230 Vca i tensió de
disparament de 255 Vca.

44 mt31abj190a 87,03 1,000 Ut 87,03Barra de subjecció per a
minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb
forma d'U, amb osques
antilliscants, d'acer inoxidable
AISI 304 polit, de dimensions
totals 840x200 mm amb tub de 32 mm
de diàmetre exterior i 1 mm de
gruix.

45 mt43www040 83,35 1,000 Ut 83,35Prova d'estanquitat per a
instal·lació de gas.

46 mt10haf010… 81,93 0,675 m³ 55,30Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricat en central amb ciment SR.

47 mt13lpo070a 81,04 8,028 Ut 650,59Airejador de 86x47 cm, per a
cobertes de plaques.

48 mt10hmf010… 78,23 6,877 m³ 537,99Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat
en central, amb ciment SR.

49 mt35cgm020c 76,83 1,000 Ut 76,83Guardamotor per a protecció davant
sobrecàrregues i curtcircuits amb
comandament manual local, de 4-6,3
A d'intensitat nominal regulable,
tripolar (3P), de 5 mòduls, inclús
p/p d'accessoris de muntatge.

50 mt30sgr010c 75,89 12,000 Ut 910,68Lavabo de porcellana sanitària,
amb peu, sèrie Giralda "ROCA",
color blanc, de 560x480 mm, amb
joc de fixació, segons UNE 67001.

51 mt09moe055b 75,87 18,299 m³ 1.388,35Morter autoanivellant de ciment CT
C20 F6 segons UNE-EN 13813,
fabricat en central, subministrat
a peu d'obra amb camions
formigonera.

52 mt10hes010a 72,00 42,436 m³ 3.055,39Formigó cel·lular de ciment
escumat, a base de ciment CEM
II/A-P 32,5 R i additiu airejant,
resistència a compressió major o
igual a 0,2 MPa, densitat 350
kg/m³ i conductivitat tèrmica
0,093 W/(mK).

53 mt10haf010… 70,25 89,880 m³ 6.314,07Formigó HA-30/B/20/IIa, fabricat
en central.

54 mt10haf010… 67,13 234,015 m³ 15.709,43Formigó HA-25/B/20/I, fabricat en
central.
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55 mt10haf010… 66,53 37,131 m³ 2.470,33Formigó HA-30/B/20/I, fabricat en
central amb additiu hidròfug.

56 mt38csg040 66,53 2,000 Ut 133,06Kit de connexions hidràuliques per
a captadors solars tèrmics, amb
connexions aïllades, taps,
passafils i ràcords.

57 mt10haf010… 62,69 209,370 m³ 13.125,41Formigó HA-30/B/20/I, fabricat en
central.

58 mt10hmf010… 59,33 11,642 m³ 690,72Formigó HM-30/B/20/I, fabricat en
central.

59 mt45bvg010a 56,91 8,000 Ut 455,28Banc per a vestuari, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profunditat i
490 mm d'alçada, format per seient
de tres llistons de fusta
vernissada de pi de Flandes, de
90x20 mm de secció, fixat a una
estructura tubular d'acer, de
35x35 mm de secció, pintada amb
resina d'epoxi/polièster color
blanc, inclús accessoris de
muntatge.

60 mt10hmf010… 56,28 4,920 m³ 276,90Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en
central.

61 mt10hmf010… 53,20 1,006 m³ 53,52Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en
central.

62 mt10hmf011… 53,20 10,398 m³ 553,17Formigó no estructural
HNE-20/P/20, fabricat en central.

63 mt47aag020… 52,85 557,212 t 29.448,65Barreja bituminosa contínua en
calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa,
amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic
de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

64 mt38csg120 52,80 2,000 Ut 105,60Purgador automàtic, especial per a
aplicacions d'energia solar
tèrmica, equipat amb vàlvula
d'esfera i càmera d'acumulació de
vapor.

65 mt34lam010… 51,38 16,000 Ut 822,08Lluminària d'encastar modular, de
596x596x91 mm, per a 3 làmpades
fluorescents TL de 18 W, amb cos
de lluminària de xapa d'acer lacat
en color blanc i lamel·les
transversals estriades; reflector
d'alumini brillant; balast
magnètic; protecció IP 20 i
aïllament classe F.

66 mt10hmf011… 49,47 3,942 m³ 195,01Formigó de neteja HL-150/B/20,
fabricat en central.

67 mt35cgm021… 48,79 3,000 Ut 146,37Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 15 kA de poder
de tall, de 16 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de
2 mòduls, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
60947-2.

68 mt52vst040 48,16 1,000 Ut 48,16Porta de pas constituïda per marcs
de tub metàl·lic de 40x20x1,5 mm i
30x15x1,5 mm, i bastidor de tub de
40x40x1,5 mm amb platina de 40x4
mm per subjecció de malla de
simple torsió.

69 mt35cgm021… 47,84 5,000 Ut 239,20Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 15 kA de poder
de tall, de 10 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de
2 mòduls, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
60947-2.

70 mt46phm020b 44,92 1,000 Ut 44,92Con asimètric per brocal de pou,
prefabricat de formigó en massa,
unió rígida encadellada amb junt
de goma, segons UNE-EN 1917, de
100 a 60 cm de diàmetre interior i
60 cm d'alçària, resistència a
compressió major de 250 kg/cm².

71 mt38vex015 44,82 2,000 Ut 89,64Connexió per a vasos d'expansió,
formada per suports i tirantets de
connexió.
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72 mt43acr150a 44,42 1,000 Ut 44,42Regulador de pressió regulable amb
manòmetre, de 8 kg/h de cabdal
nominal, 20 bar de pressió màxima
d'entrada i de 0 a 3 bar de
pressió de sortida.

73 mt47aag020… 43,80 446,229 t 19.544,83Barreja bituminosa contínua en
calent de composició densa, tipus
D12, amb àrid granític i betum
asfàltic de penetració.

74 mt47aag020… 42,86 0,460 t 19,72Barreja bituminosa contínua en
calent de composició semidensa,
tipus S20, amb àrid granític i
betum asfàltic de penetració.

75 mt11tfa010b 39,84 1,000 Ut 39,84Marc i tapa de ferro colat, 50x50
cm, per pericó registrable, classe
B-125 segons UNE-EN 124.

76 mt46tpr010a 37,76 2,000 Ut 75,52Tapa circular i marc de foneria
dúctil de 660 mm de diàmetre
exterior i 40 mm d'alçada, pas
lliure de 550 mm, per pou, classe
B-125 segons UNE-EN 124. Tapa
revestida amb pintura bituminosa i
marc sense tancament ni junt.

77 mt11var130 37,44 1,000 Ut 37,44Col·lector de connexió de PVC, amb
tres entrades i una sortida, amb
tapa de registre.

78 mt11arf010f 35,13 1,000 Ut 35,13Tapa de formigó armat prefabricat,
96x96x5 cm.

79 mt50vbe010… 35,00 0,600 Ut 21,00Tanca de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre
bastidor de tub, per a limitació
de pas de vianants, amb dos peus
metàl·lics, inclús placa per a
publicitat.

80 mt41ixi010a 32,18 12,000 Ut 386,16Extintor portàtil de pols químic
ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i mànega
amb filtre difusor, segons UNE
23110.

81 mt46phm010b 31,80 1,000 Ut 31,80Anell prefabricat de formigó en
massa, per pou, unió rígida
encadellada amb junt de goma,
segons UNE-EN 1917, de 100 cm de
diàmetre interior i 50 cm
d'alçària, resistència a
compressió major de 250 kg/cm².

82 mt37cic020a 30,40 3,000 Ut 91,20Comptador d'aigua freda, per
roscar, de 1/2" de diàmetre.

83 mt31gmo061a 28,55 3,000 Ut 85,65Aixeta temporitzada per a urinari,
Sprint "ROCA", model 5A9224C00,
acabat crom, de 92x50 mm, amb
enllaç cromat.

84 mt38csg110 28,16 2,000 Ut 56,32Vàlvula de seguretat especial per
a aplicacions d'energia solar
tèrmica, per a una temperatura
màxima de 130°C.

85 mt35cgm040m 27,98 1,000 Ut 27,98Caixa per encastar amb porta
opaca, per allotjament del
interruptor de control de potència
(ICP) en compartiment independent
i precintable i els interruptors
de protecció de la instal·lació, 1
fila de 4 mòduls (ICP) + 2 files
de 24 mòduls. Fabricada en ABS
autoextingible, amb grau de
protecció IP40, doble aïlament
(classe II), color blanc RAL 9010.
Segons UNE-EN 60670-1.
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86 mt16pki010… 27,04 371,312 m² 10.040,28Plafó rígid de poliestirè extrudit
Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF
INSULATION", segons UNE-EN 13164,
de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de
600x1250 mm i 100 mm de gruix,
resistència tèrmica 2,75 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), 300 kPa de resistència a
compressió, factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua
150, calor específic 1400 J/kgK,
Euroclasse E de reacció al foc;
d'aplicació en murs soterrats,
soleres en contacte amb el
terreny, cobertes invertides amb
tràfic de vianants i en cobertes
inclinades sota teules col·locades
sobre llistons.

87 mt34aem010d 26,97 20,000 Ut 539,40Lluminària d'emergència, amb tub
lineal fluorescent, 6 W - G5, flux
lluminós 155 lúmens, carcassa de
245x110x58 mm, classe II, IP 42,
amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomía de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h.

88 mt35tte020a 25,69 3,000 Ut 77,07Placa de coure electrolític pur
per a connexió a terra, de
300x100x3 mm, amb born d'unió.

89 mt38vex020a 25,48 2,000 Ut 50,96Vas d'expansió per a A.C.S. d'acer
vitrificat, capacitat 8 l, pressió
màxima 10 bar.

90 mt22aap011… 25,32 13,000 Ut 329,16Bastiment de base de fusta de pi,
130x40 mm, per porta d'una fulla,
amb elements de fixació.

91 mt43acl060a 24,94 1,000 Ut 24,94Limitador de pressió, de 10 kg/h
de cabdal nominal, 20 bar de
pressió màxima d'entrada i 1,75
bar de pressió de sortida.

92 mt11rej010a 24,92 12,000 Ut 299,04Marc i reixeta de foneria dúctil,
classe C-250 segons UNE-EN 124,
abatible i proveïda de cadena
antirobatori, de 300x300 mm, per a
embornal, fins i tot revestiment
de pintura bituminosa i relleus
antilliscants en la part superior.

93 mt11tpb030f 24,70 35,574 m 878,68Tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diàmetre
exterior i 7,7 mm d'espessor,
segons UNE-EN 1401-1.

94 mt11arf010e 24,55 18,000 Ut 441,90Tapa de formigó armat prefabricat,
85x85x5 cm.

95 mt01arc010 24,03 31,827 t 764,80Cantell rodat de 16 a 32 mm de
diàmetre.

96 mt23haa010a 23,33 13,000 Ut 303,29Joc de maneta sobre escut llarg
extrareforçat TP de màxima
seguretat en l'interior, en
alumini anoditzat, sèrie bàsica,
per porta d'entrada a l'habitatge.

97 mt43acr130a 22,21 1,000 Ut 22,21Regulador de pressió amb vàlvula
de seguretat per defecte de
pressió de 25 mbar de pressió
mínima i rearmament manual, de 4
kg/h de cabdal nominal, 500 mbar
de pressió màxima d'entrada i 37
mbar de pressió de sortida.

98 mt23haa020a 21,93 13,000 Ut 285,09Agafador exterior amb escut en
alumini anoditzat, sèrie bàsica,
amb colze de ferro colat, per
porta d'entrada a l'habitatge.

99 mt21vsj020a 21,69 6,030 m² 130,79Mirall incolor platejat, 3 mm.
100 mt11arh011a 21,63 12,000 Ut 259,56Embornal amb fons i sortida

frontal, registrable, prefabricada
de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60
cm de mesures interiors, per
sanejament.
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101 mt21ves010b 20,15 3,622 m² 72,98Vidre laminar de seguretat compost
per dos llunes de 4 mm de gruix
unides mitjançant una làmina de
butiral de polivinil incolor,
segons UNE-EN ISO 12543-2 i UNE-EN
14449.

102 mt13pfg010a 20,00 453,600 m² 9.072,00Placa de fibrociment sense amiant,
color natural, perfil granonda.
Segons UNE-EN 494.

103 mt37www050g 19,49 1,000 Ut 19,49Maneguet antivibració, de goma,
amb rosca de 2", per a una pressió
màxima de treball de 10 bar.

104 mt17coe130a 19,30 1,322 kg 25,51Pintura protectora de polietilè
clorosulfonat, de color blanc, per
a aïllament en exteriors.

105 mt08efr010b 18,64 383,130 m² 7.141,54Sistema d'encofrat continu per a
forjat reticular de formigó armat,
amb cassetó perdut, entre 3 i 4 m
d'alçària lliure de planta,
compost de: puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant
de fusta tractada reforçada amb
barres i perfils.

106 mt43www030a 18,36 1,000 Ut 18,36Pericó prefabricat registrable de
polipropilè, amb fons pretallat,
30x30x30 cm, per a instal·lacions
receptores de gas.

107 mt17coe070… 16,30 27,521 m 448,59Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 29 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

108 mt11tpb030e 15,88 132,237 m 2.099,92Tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diàmetre
exterior i 6,2 mm d'espessor,
segons UNE-EN 1401-1.

109 mt48tie030a 15,60 16,614 m³ 259,18Terra vegetal garbellada,
subministrada a granel.

110 mt38scj010a 15,49 1,000 Ut 15,49Termòstat d'ambient.
111 mt11var010 15,46 0,725 l 11,21Adhesiu per tubs i accessoris de

PVC.
112 mt22aap011… 15,35 10,000 Ut 153,50Bastiment de base de fusta de pi,

90x35 mm, per porta d'una fulla,
amb elements de fixació.

113 mt23ppa010 14,81 13,000 Ut 192,53Pany d'embotir, front, accessoris
i cargol de lligat, per porta
d'entrada a l'habitatge, segons
UNE-EN 12209.

114 mt37sve010f 14,80 2,000 Ut 29,60Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1 1/2".

115 mt31abn030… 14,67 6,000 Ut 88,02Tovalloler de barra, d'acer
inoxidable AISI 304, color crom,
de 330 mm de longitud.

116 mt47cit285f 14,46 193,813 m² 2.802,54Gespa sintètica, Compograss MR
60/8.2 Línea Blanca "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color
blanc, subministrat en rotllos,
per a línies de joc.

117 mt47cit280f 14,46 4.845,320 m² 70.063,33Gespa sintètica, Compograss MR
60/8.2 (12.0) "COMPOSAN INDUSTRIAL
Y TECNOLOGÍA", compost de flocs
rectes de 5/8" bicolor amb nervi
central, de fibra 100% polietilè,
monofilament, resistent als raigs
UV, 12000 decitex, 300 micres de
gruix en base de floc, 140 micres
de gruix en centre de floc,
teixits sobre base de polipropilè
reforçada amb una capa de feltre,
amb termofixat i segellat amb
làtex, de 60 mm d'altura de pel,
de 62 mm d'altura total de
moqueta, 3297 g/m² i 8190
flocs/m², subministrat en rotllos.

118 mt17coe070… 14,46 27,237 m 393,85Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 23 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
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119 mt38vex010b 14,08 2,000 Ut 28,16Got d'expansió tancat amb una
capacitat de 8 l, 205 mm d'altura,
270 mm de diàmetre, amb rosca de
3/4" de diàmetre i 10 bar de
pressió.

120 mt52vst030E 13,93 11,436 Ut 159,30Pal de tub en esquadra d'acer
galvanitzat de 48 mm de diàmetre,
alçaria 3 m.

121 mt13lpo135c 13,90 2,340 m 32,53Peça de carenera, color ivori RAL
1015, per a cobertes de plaques.

122 mt31abn040… 13,36 14,000 Ut 187,04Portarrotllos de paper higiènic
domèstic, amb tapa, d'acer
inoxidable AISI 304, color crom,
de 132x132x80 mm.

123 mt11tpb030c 13,31 5,639 m 75,06Tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior i 4 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1.

124 mt16pki010… 13,26 388,993 m² 5.158,05Plafó rígid de poliestirè extrudit
Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF
INSULATION", segons UNE-EN 13164,
de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de
600x1250 mm i 50 mm de gruix,
resistència tèrmica 1,45 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), 300 kPa de resistència a
compressió, factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua
150, calor específic 1400 J/kgK,
Euroclasse E de reacció al foc;
d'aplicació en murs soterrats,
soleres en contacte amb el
terreny, cobertes invertides amb
tràfic de vianants i en cobertes
inclinades sota teules col·locades
sobre llistons.

125 mt17coe070… 13,22 36,908 m 487,92Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

126 mt21vpi010a 13,21 1,006 m² 13,29Lluna polida incolora, 4 mm.
Segons UNE-EN 410 i UNE-EN 673.

127 mt37www060f 13,19 1,000 Ut 13,19Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

128 mt17coe055… 13,04 3,100 m 40,42Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat factor
de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 55,0 mm de
diàmetre interior i 38,0 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular
tancada.

129 mt25pfx200… 12,98 1,000 Ut 12,98Kit compost per escaires, tapes de
condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra corredissa
de dues fulles.

130 mt52vst030w 12,97 2,287 Ut 29,66Pal de tub extrem d'acer
galvanitzat de 48 mm de diàmetre,
alçaria 3 m.

131 mt11arp100a 12,60 1,000 Ut 12,60Pericó prefabricat de polipropilè,
30x30x30 cm.

132 mt36bst100a 12,56 19,000 Ut 238,64Caixa sifònica de PVC "NUEVA
TERRAIN", de 110 mm de diàmetre,
amb set entrades de 40 mm de
diàmetre, quatre taps de tancament
i una sortida de 50 mm de
diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable.
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133 mt36tpc010… 12,54 14,816 m 185,79Tub de polietilè, per a unió per
electrofusió, de 110 mm de
diàmetre i 4,3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1519-1, amb el preu
incrementat el 45% en concepte
d'accessoris i peces especials.

134 mt17coe070… 12,31 7,623 m 93,84Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

135 mt37tpu011… 12,25 3,100 m 37,98Tub de polietilè reticulat (PE-X)
amb barrera d'oxigen (EVOH), de 50
mm de diàmetre exterior i 4,6 mm
de gruix, sèrie 5, PN=6 atm,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

136 mt08tag020… 12,21 0,500 m 6,11Tub d'acer galvanitzat estiratge
sense soldadura, de 1 1/2" DN 40
mm de diàmetre, segons UNE 19048,
amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

137 mt01are010a 12,14 77,799 m³ 944,48Grava de pedrera de pedra
calcària, de 40 a 70 mm de
diàmetre.

138 mt11var200 11,84 1,000 Ut 11,84Material per a execució de junta
flexible en l'empalmament de la
connexió de servei al pou de
registre.

139 mt21vva012 11,77 0,630 l 7,42Massilla d'aplicació amb pistola,
de base neutra monocomponent.

140 mt11can110a 11,71 42,150 Ut 493,58Canaleta prefabricada de formigó
polímer, de 1000 mm de longitud,
100 mm d'ample i 85 mm d'alt,
inclús p/p de peces especials.

141 mt37www050c 11,39 8,000 Ut 91,12Maneguet antivibració, de goma,
amb rosca de 1", per a una pressió
màxima de treball de 10 bar.

142 mt11can120a 11,23 42,150 Ut 473,34Reixeta entramat d'acer
galvanitzat, classe B-125 segons
UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud
i 100 mm d'ample, per a canaleta
prefabricada de formigó polímer,
inclús p/p d'elements de
subjecció.

143 mt27upx020… 10,74 84,600 kg 908,60Pintura de dos components, a base
de poliuretà alifàtic i
dissolvent, de color vermell RAL
3016, acabat mat, aplicada amb
corró de pèl curt.

144 mt52vst030o 10,72 3,431 Ut 36,78Pal de tub interior de reforç
d'acer galvanitzat de 48 mm de
diàmetre, alçaria 3 m.

145 mt38csg085a 10,61 2,000 Ut 21,22Sonda de temperatura per a
centraleta de control per a
sistema de captació solar tèrmica.

146 mt16pki010… 10,60 155,254 m² 1.645,69Plafó rígid de poliestirè extrudit
Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF
INSULATION", segons UNE-EN 13164,
de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de
600x1250 mm i 40 mm de gruix,
resistència tèrmica 1,15 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), 300 kPa de resistència a
compressió, factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua
150, calor específic 1400 J/kgK,
Euroclasse E de reacció al foc;
d'aplicació en murs soterrats,
soleres en contacte amb el
terreny, cobertes invertides amb
tràfic de vianants i en cobertes
inclinades sota teules col·locades
sobre llistons.

147 mt01zah010d 10,55 2.131,941 t 22.491,98Tot-u artificial granític.
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148 mt17coe055… 10,55 8,060 m 85,03Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat factor
de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 36,5 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular
tancada.

149 mt08eup010a 10,50 94,200 m² 989,10Sistema d'encofrat per a pilars de
formigó armat de secció
rectangular o quadrada, de fins a
3 m d'alçada, compost de xapes
metàl·liques reutilitzables de
50x50 cm, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Amortitzable en 50
usos.

150 mt37sve010e 10,46 9,000 Ut 94,14Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1 1/4".

151 mt11arp050b 10,32 1,000 Ut 10,32Tapa de PVC, per a arquetes de gas
de 30x30 cm.

152 mt11arp050c 10,32 1,000 Ut 10,32Tapa de PVC, per a arquetes de
fontaneria de 30x30 cm.

153 mt01ara010 10,32 83,290 m³ 859,55Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
154 mt37svc010i 10,30 2,000 Ut 20,60Vàlvula de comporta de llautó

fosa, per roscar, de 1 1/4".
155 mt13lpo130c 10,28 28,080 m² 288,66Placa translúcida trapezoïdal de

polièster, color ivori RAL 1015,
formada per resina de polièster
reforçada amb fibra de vidre, de 6
mm d'espessor.

156 mt52vst030g 10,14 12,580 Ut 127,56Pal de tub intermedi d'acer
galvanitzat de 48 mm de diàmetre,
alçaria 3 m.

157 mt35cun010… 9,97 0,810 m 8,08Cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G16 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de poliolefina
termoplàstica lliure de halògens
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

158 mt30lla020 9,95 14,000 Ut 139,30Aixeta de regulació de 1/2", per a
inodor, acabat cromat.

159 mt17coe055… 9,69 6,270 m 60,76Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat factor
de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 36,0 mm de
diàmetre interior i 35,0 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular
tancada.

160 mt16poc010e 9,66 396,900 m² 3.834,05Escuma rígida de poliuretà
projectat "in situ", densitat
mínima 35 kg/m³, gruix medi mínim
60 mm, aplicat en cobertes
inclinades, segons UNE 92120-2.

161 mt17coe110 9,38 5,347 l 50,15Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

162 mt37aar010b 9,26 1,000 Ut 9,26Marc i tapa de ferro colat dúctil
de 40x40 cm, segons Companyia
Subministradora.

163 mt23ppb200 9,07 10,000 Ut 90,70Tancament d'embotir, front,
accessoris i cargols de lligat,
per porta de pas interior, segons
UNE-EN 12209.

164 mt36www005b 9,02 12,000 Ut 108,24Acoblament a paret colzat amb
plafó, ABS, sèrie B, acabat crom,
per evacuació d'aigües residuals
(a baixa i alta temperatura) en
l'interior dels edificis, enllaç
mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1329-1.

165 mt25pfx125a 8,89 1,000 m 8,89Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de marc
guia inferior, gamma bàsica, amb
el certificat de qualitat
EWAA-EURAS (QUALANOD).
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166 mt37www060d 8,84 4,000 Ut 35,36Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,4
mm de diàmetre, amb rosca de 1",
per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

167 mt37tpa020… 8,77 400,750 m 3.514,58Tub de polietilè PE 100, de color
negre amb bandes blaves, de 75 mm
de diàmetre exterior i 6,8 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm, segons
UNE-EN 12201-2.

168 mt30lla010 8,71 24,000 Ut 209,04Aixeta de regulació de 1/2", per
lavabo o bidet, acabat cromat.

169 mt08eft010b 8,50 50,155 m² 426,32Tauler aglomerat hidròfug, de 22
mm d'espessor.

170 mt09bnc230a 8,47 45,747 l 387,48Emprimació de resines sintètiques
modificades, per a l'adherència de
morters autonivelantes sobre
suports cementosos, asfàltics o
ceràmics.

171 mt36tpc010… 8,45 0,284 m 2,40Tub de polietilè, per a unió per
electrofusió, de 90 mm de diàmetre
i 3,5 mm de gruix, segons UNE-EN
1519-1, amb el preu incrementat el
45% en concepte d'accessoris i
peces especials.

172 mt37tpu011… 8,40 8,060 m 67,70Tub de polietilè reticulat (PE-X)
amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40
mm de diàmetre exterior i 3,7 mm
de gruix, sèrie 5, PN=6 atm,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

173 mt20cho010k 8,30 187,550 m 1.556,67Llosa prefabricat de formigó de
color blanc, per cobriment de
murs, en peces de 50x25x4 cm, amb
trencaaigües.

174 mt08dba010a 8,15 3,494 l 28,48Agent desemmotllador biodegradable
en fase aquosa per a formigons amb
acabat vist.

175 mt27upx030a 8,11 63,450 kg 514,58Emprimació de dos components, a
base de resina epoxi, per a
incrementar l'adherència de
recobriments sintètics sobre
superfícies de formigó.

176 mt18bcr010… 8,00 333,344 m² 2.666,75Rajola ceràmica de gres rústic
2/0/-/-, 20x20 cm, 8,00€/m²,
segons UNE-EN 14411.

177 mt19aba010… 8,00 871,836 m² 6.974,69Rajola ceràmica de rajola de
València llis 1/0/-/-, 15x15 cm,
8,00€/m², segons UNE-EN 14411.

178 mt37tca010… 7,99 39,550 m 316,00Tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 26/28 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb
el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

179 mt42www040 7,98 8,000 Ut 63,84Manòmetre amb bany de glicerina i
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb
presa vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de pressió
de 0 a 5 bar.

180 mt28pcs010 7,57 28,133 l 212,97Tractament superficial
hidrofugant, de superfície
invisible.

181 mt11var009 7,32 1,378 l 10,09Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.
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182 mt42lin020c 7,29 5,500 m 40,10Línia frigorífica doble realitzada
amb canonada flexible de coure
sense soldadura, formada per un
tub per líquid de 1/4" de diàmetre
i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
9 mm d'espessor i un tub per gas
de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb aïllament de 10 mm
d'espessor, tenint el coure un
contingut d'oli residual inferior
4 mg/m i sent l'aïllament de
camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica amb revestiment
superficial de pel·lícula de
polietilè, per una temperatura de
treball entre -45 i 100°C,
subministrada en rotllo, segons
UNE-EN 12735-1.

183 mt23hbf010a 7,21 10,000 Ut 72,10Joc de maneta i escut llarg de
ferro, sèrie bàsica, per porta de
pas interior sèrie castellana.

184 mt08var060 7,00 2,090 kg 14,63Puntes d'acer de 20x100 mm.
185 mt22agc010… 6,99 51,000 m 356,49Galze massís, iroko, 90x20 mm,

envernissat en taller.
186 mt14lba010b 6,98 388,993 m² 2.715,17Làmina de betum modificat amb

elastòmer SBS, UNE-EN 13707,
LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura
de feltre de polièster no teixit
de 160 g/m², de superfície no
protegida.

187 mt27pfj040a 6,89 73,309 l 505,10Emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfícies, incolor,
acabat brillant, aplicada amb
brotxa, corró o pistola.

188 mt35aia080… 6,74 36,400 m 245,34Tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de
160 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada,
resistència a la compressió 250 N,
amb grau de protecció IP 549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

189 mt37sve010d 6,73 31,000 Ut 208,63Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

190 mt47cit110f 6,66 49,077 kg 326,85Pintura a l'aigua bicomponent,
Compopaint "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", color blau, a base de
resines acrílic-epoxi, càrregues
micronitzades i pigments.

191 mt23xpm040 6,54 89,000 Ut 582,06Cremona per taula per a finestra i
balconera. Tija vista. Acabat en
llautó.

192 mt37tpu010… 6,53 4,440 m 28,99Tub de polietilè reticulat (PE-X),
sèrie 5, de 40 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 3,7
mm de gruix, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

193 mt37sve030d 6,45 1,000 Ut 6,45Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1", amb
comandament de regle quadrat.

194 mt37sgl012c 6,32 1,000 Ut 6,32Aixeta de comprovació de llautó,
per roscar, de 1".

195 mt52vpm020x 6,31 38,808 Ut 244,88Pal de perfil buit d'acer
galvanitzat i pintat, de secció
quadrada 60x60x1,5 mm i 2,50 m
d'alçària.

196 mt11var100 6,30 19,000 Ut 119,70Conjunt d'elements necessaris per
garantir el tancament hermètic al
pas d'olors mefítics en pericons
de sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques amb
els seus elements de fixació i
ancoratge, junt de neoprè, oli i
altres accessoris.

197 mt34aem012 6,30 20,000 Ut 126,00Marc d'encastar, per a lluminària
d'emergència.

Quadre de materials Pàgina 15

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total

198 mt13lpo040a 6,27 37,800 m 237,01Peça de carenera, color negre, per
a cobertes de plaques.

199 mt33seg107a 6,22 23,000 Ut 143,06Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma
bàsica, amb tapa i marc d'1
element de color blanc i
embellidor de color blanc.

200 mt33seg102a 6,22 4,000 Ut 24,88Commutador, sèrie bàsica, amb
tecla simple i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color
blanc.

201 mt25pfx120a 6,21 1,000 m 6,21Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de marc
guia superior, gamma bàsica, amb
el certificat de qualitat
EWAA-EURAS (QUALANOD).

202 mt01arr010a 6,20 6,767 t 41,96Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

203 mt36tpc010… 6,04 5,544 m 33,49Tub de polietilè, per a unió per
electrofusió, de 75 mm de diàmetre
i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1519-1, amb el preu incrementat el
45% en concepte d'accessoris i
peces especials.

204 mt35aia090… 5,97 0,810 m 4,84Tub rígid de PVC, enrotllable,
corbable en calent, de color
negre, de 63 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423.
Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

205 mt14lba010a 5,86 388,993 m² 2.279,50Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, UNE-EN 13707,
LBM(SBS)-30/FV (50), amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 60
g/m², de superfície no protegida.

206 mt33seg100a 5,84 17,000 Ut 99,28Interruptor unipolar, gamma
bàsica, amb tecla simple i marc
d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

207 mt47cit020f 5,78 1.033,200 kg 5.971,90Morter bicomponent, Compomix
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", color blau, acabat
texturitzat, a base de resines
acrílic-epoxi, càrregues minerals
calibrades i pigments.

208 mt47adc130b 5,63 40,000 kg 225,20Pintura acrílica mat via aigua,
densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20
poises.

209 mt25pfx135a 5,60 1,900 m 10,64Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de fulla
vertical lateral, gamma bàsica,
inclús junta exterior del vidre i
pelfes, amb el certificat de
qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD).

210 mt43tpo010… 5,57 43,860 m 244,30Tub de polietilè d'alta densitat,
de 110 mm de diàmetre exterior,
SDR 11, de 4 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 1555, amb
el preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials, per a instal·lacions
receptores de gas.

211 mt25pfx140a 5,54 1,900 m 10,53Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de fulla
vertical central, gamma bàsica,
inclús junta exterior del vidre i
pelfa, amb el certificat de
qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD).

212 mt11ppl030a 5,38 3,000 Ut 16,14Colze 87°30' de PVC llis, D=125
mm.
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213 mt27pij140b 5,34 25,575 l 136,57Pintura plàstica per a interior a
base de copolímers acrílics
dispersats en mitjà aquós, de gran
flexibilitat, resistència i
adherència, impermeable a l'aigua
de pluja, resistent als àlcalis,
color a escollir, acabat mat,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

214 mt16lki010… 5,33 335,478 m² 1.788,10Plafó de llana mineral natural
(LMN) no revestit, Ultracoustic
Suelo TPT 01 "KNAUF INSULATION",
de 20 mm d'espessor, segons UNE-EN
13162, resistència tèrmica 0,6
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), Euroclasse A2-s1,d0 de
reacció al foc, amb codi de
designació MW-EN
13162-T6-AFr5-SD10-CP5,
d'aplicació com aïllant tèrmic i
acústic a soroll d'impacte en sòls
flotants.

215 mt11tpb020c 5,31 22,691 m 120,49Tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie
SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm d'espessor,
segons UNE-EN 1401-1, inclús junts
i lubricant.

216 mt13lpo020a 5,25 40,140 m 210,74Peça d'acabament perimetral per a
cobertes de plaques.

217 mt36tit010… 5,16 20,400 m 105,26Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.

218 mt25pfx130a 5,06 1,980 m 10,02Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de fulla
horitzontal, gamma bàsica, inclús
junta exterior del vidre i pelfes,
amb el certificat de qualitat
EWAA-EURAS (QUALANOD).

219 mt42lin020a 4,94 4,760 m 23,51Línia frigorífica doble realitzada
amb canonada flexible de coure
sense soldadura, formada per un
tub per líquid de 1/4" de diàmetre
i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
9 mm d'espessor i un tub per gas
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb aïllament de 9 mm
d'espessor, tenint el coure un
contingut d'oli residual inferior
4 mg/m i sent l'aïllament de
camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica amb revestiment
superficial de pel·lícula de
polietilè, per una temperatura de
treball entre -45 i 100°C,
subministrada en rotllo, segons
UNE-EN 12735-1.

220 mt25pfx110a 4,93 2,000 m 9,86Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de marc
lateral sense guia de persiana,
gamma bàsica, amb el certificat de
qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD).

221 mt37tpu010… 4,90 37,080 m 181,69Tub de polietilè reticulat (PE-X),
sèrie 5, de 32 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,9
mm de gruix, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

222 mt27ess010d 4,88 0,008 kg 0,04Esmalt sintètic, color a escollir
de la carta RAL, per a aplicar
sobre superfícies metàl·liques,
aspecte brillant.

223 mt47cit260b 4,84 581,438 kg 2.814,16Adhesiu de poliuretà bicomponent
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA".

224 mt22atc010… 4,77 104,000 m 496,08Tapajuntes massís, iroko, 70x15
mm, envernissat en taller.
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225 mt37sgl020d 4,75 4,000 Ut 19,00Purgador automàtic d'aire amb boia
i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

226 mt34tuf010k 4,66 48,000 Ut 223,68Tub fluorescent TL de 18 W.
227 mt36tpc010… 4,66 1,743 m 8,12Tub de polietilè, per a unió per

electrofusió, de 56 mm de diàmetre
i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1519-1, amb el preu incrementat el
45% en concepte d'accessoris i
peces especials.

228 mt12ppk010b 4,62 100,401 m² 463,85Placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / vora
afinada, Standard "KNAUF".

229 mt17coe055… 4,60 6,000 m 27,60Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat factor
de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 19,0 mm de
diàmetre interior i 25,0 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular
tancada.

230 mt31abn045… 4,56 22,000 Ut 100,32Penjador per a bany, d'acer
inoxidable AISI 304, color crom,
de 58x50 mm.

231 mt07cpo011… 4,55 870,750 Ut 3.961,91Cassetó de poliestirè expandit,
68x50x40 cm, per sostre reticular,
inclús p/p de peces especials.

232 mt11var110 4,54 16,000 Ut 72,64Conjunt de peces de PVC per
realitzar en el fons del pericó de
pas les lleres corresponents.

233 mt22atc010… 4,29 518,400 m 2.223,94Tapajuntes massís, iroko, 70x15
mm, per envernissar.

234 mt43acv020a 4,25 1,000 Ut 4,25Clau d'esfera de llautó amb
maneta, pota i bloqueig, amb rosca
cilíndrica GAS mascle-mascle de
1/2" de diàmetre, PN=5 bar, acabat
cromat, segons UNE 60718.

235 mt43tpo012b 4,24 1,000 m 4,24Collaret de presa en càrrega, de
PVC, per a tub de polietilè d'alta
densitat de 32 mm de diàmetre
exterior.

236 mt52vse010b 4,12 176,400 m² 726,77Malla electrosoldada, de 50x50 mm
de passada de malla i 4 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i
plastificat en color verd RAL
6015.

237 mt37sve010c 4,08 11,000 Ut 44,88Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 3/4".

238 mt37svr010d 4,01 1,000 Ut 4,01Vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 1 1/4".

239 mt50spl105b 3,98 0,680 Ut 2,71Fixació composta per tac químic,
volandera i cargol d'acer.

240 mt37tca010… 3,97 4,000 m 15,88Tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 13/15 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb
el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

241 mt27pij040a 3,93 76,243 l 299,63Pintura plàstica per a interior en
dispersió aquosa, rentable, tipus
II segons UNE 48243, permeable al
vapor d'aigua, color blanc, acabat
mat, aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

242 mt36tpc010… 3,89 53,844 m 209,45Tub de polietilè, per a unió per
electrofusió, de 50 mm de diàmetre
i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1519-1, amb el preu incrementat el
45% en concepte d'accessoris i
peces especials.

243 mt42cnt120a 3,77 2,000 m 7,54Cable de bus de comunicacions d'un
parell, de 1 mm² de secció, trenat
de 5 voltes per metre.

244 mt46phm050 3,74 8,000 Ut 29,92Pate de polipropilè conformat en
U, per pou, de 330x160 mm, secció
transversal de D=25 mm, segons
UNE-EN 1917.

245 mt35cgp040h 3,73 3,000 m 11,19Tub de PVC llis, sèrie B, de 160
mm de diàmetre exterior i 3,2 mm
de gruix, segons UNE-EN 1329-1.
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246 mt47cit090b 3,65 688,800 kg 2.514,12Morter bicomponent, Epoxán
Sportseal "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", a base de resines
epoxi i càrregues minerals
calibrades.

247 mt23iaa010a 3,62 52,000 Ut 188,24Frontissa de seguretat de 100x60
mm, en alumini anoditzat, per
porta d'entrada a l'habitatge,
segons UNE-EN 1935.

248 mt37svr010c 3,55 4,000 Ut 14,20Vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 1".

249 mt09wnc030a 3,54 538,048 kg 1.904,69Resina impermeabilitzant, aplicada
per la cura i segellament de
paviments continus de formigó
imprès, composta de resina
sintètica en dispersió aquosa i
additius específics.

250 mt37www060b 3,42 3,000 Ut 10,26Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,4
mm de diàmetre, amb rosca de 1/2",
per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

251 mt25pem015a 3,38 4,000 m 13,52Bastiment de base d'alumini de
30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i proveït de patilles
per a la fixació del mateix a
l'obra.

252 mt37tpu011… 3,36 2,000 m 6,72Tub de polietilè reticulat (PE-X)
amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25
mm de diàmetre exterior i 2,3 mm
de gruix, sèrie 5, PN=6 atm,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

253 mt37tca010… 3,31 1,400 m 4,63Tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 13/15 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1057.

254 mt27pfi010 3,29 368,941 l 1.213,82Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc.

255 mt17coe080… 3,23 27,550 m 88,99Camisa aïlant cilíndrica modelada
de llana de vidre, oberta
longitudinalment per la
generatriu, de 42,0 mm de diàmetre
interior i 40,0 mm de gruix.

256 mt16pop010o 3,19 665,910 m² 2.124,25Escuma rígida de poliuretà
projectat "in situ", densitat
mínima 35 kg/m³, gruix medi mínim
40 mm.

257 mt36tpc010… 3,15 7,245 m 22,82Tub de polietilè, per a unió per
electrofusió, de 40 mm de diàmetre
i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1519-1, amb el preu incrementat el
45% en concepte d'accessoris i
peces especials.

258 mt22aga010… 3,15 66,300 m 208,85Galze de MDF, amb rexapat de
fusta, iroko, 130x20 mm, per
envernissar.

259 mt07ame010n 3,14 4,500 m² 14,13Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

260 mt35cun350a 3,14 72,800 m 228,59Cable unipolar RV, no propagador
de la flama, amb conductor
d'alumini classe 2 de 50 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC
(V), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4.

261 mt15sja100 3,13 0,140 Ut 0,44Cartutx de massilla de silicona
neutra.

262 mt34tuf010a 3,12 3,000 Ut 9,36Tub fluorescent T5 de 14 W.
263 mt11tpb020j 3,05 31,910 m 97,33Tub de PVC llis, per sanejament

soterrat sense pressió, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior i 2,7 mm d'espessor,
segons UNE-EN 1401-1, inclús junts
i lubricant.
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264 mt37svs010c 3,03 4,000 Ut 12,12Vàlvula de seguretat, de llautó,
amb rosca de 1/2" de diàmetre,
tarada a 6 bar de pressió.

265 mt23haa100a 2,94 13,000 Ut 38,22Espiell òptic gran angular de 14
mm de diàmetre i 35 a 60 mm de
longitud, amb tapa incorporada i
acabat en alumini anoditzat, sèrie
bàsica, per porta d'entrada a
l'habitatge.

266 mt38csg100 2,90 13,800 l 40,02Solució agua-glicol per a replè de
captador solar tèrmic, per a una
temperatura de treball de -28°C a
+200°C.

267 mt37sve010b 2,84 14,000 Ut 39,76Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

268 mt07aaf010… 2,79 38,763 Ut 108,15Armadura "MURFOR" RND.4/Z,
diàmetre 4 mm, ample 30 mm,
galvanitzada en calent, longitud
3,05 m, pes 0,869 kg i p/p de
ganxos per llindes i cantoneres.
Segons UNE-EN 845-3.

269 mt16lki020… 2,79 320,219 m² 893,41Plafó de llana mineral natural
(LMN), no revestit, subministrat
en rotllos, Ultracoustic R "KNAUF
INSULATION", de 45 mm d'espessor,
segons UNE-EN 13162, resistència
tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,037 W/(mK), Euroclasse
A1 de reacció al foc, amb codi de
designació MW-EN 13162-T2-AFr5,
d'aplicació com aïllant tèrmic i
acústic en envans i extradossats
de guix laminat, tancaments
verticals i particions de fàbrica.

270 mt12fpe010b 2,75 320,219 m² 880,60Placa d'escaiola, nervada, de
100x60 cm i de 8 mm d'espessor (20
mm de gruix total, incloent les
nervadures), amb cantell recte i
acabat llis, sense revestir, per a
falsos sostres.

271 mt09wnc020f 2,61 430,438 kg 1.123,44Desemmotllant en pols color blanc,
aplicat en paviments continus de
formigó imprès, compost de
càrregues, pigments i additius
orgànics.

272 mt37tpu010… 2,57 53,600 m 137,75Tub de polietilè reticulat (PE-X),
sèrie 5, de 25 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3
mm de gruix, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

273 mt35cgp040f 2,56 1,000 m 2,56Tub de PVC llis, sèrie B, de 110
mm de diàmetre exterior i 3,2 mm
de gruix, segons UNE-EN 1329-1.

274 mt41sny020g 2,54 12,000 Ut 30,48Placa de senyalització d'equips
contra incendis, de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm,
segons UNE 23033-1.

275 mt47adh021 2,45 268,432 m 657,66Segellat de junt de dilatació amb
massilla de poliuretà
d'elasticitat permanent.

276 mt35tts010c 2,41 3,000 Ut 7,23Soldadura aluminotèrmica del cable
conductor a la placa.

277 mt16lva060a 2,29 96,894 m² 221,89Plafó de llana de vidre, segons
UNE-EN 13162, sense revestiment,
de 45 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,036 W/(mK), Euroclasse
A1 de reacció al foc, amb codi de
designació MW-UNE-EN 13162-T3-MU1.

278 mt18jbg010… 2,24 162,960 Ut 365,03Vorera recta de formigó, monocapa,
amb secció normalitzada peatonal
A4 (20x8) cm, classe climàtica B
(absorció <=6%), classe resistent
a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i
classe resistent a flexió S (R-3,5
N/mm2), de 100 cm de longitud,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.
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279 mt37toa110… 2,13 6,270 m 13,36Tub de polipropilè copolímer
random (PP-R), de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,9
mm de gruix, segons UNE-EN ISO
15874-2, amb el preu incrementat
el 20% en concepte d'accessoris i
peces especials.

280 mt09mcr235 2,08 19,267 kg 40,08Morter de juntes per prefabricats
de formigó i pedra artificial,
compost de ciment, àrids, pigments
i additius especials.

281 mt38tew010a 2,07 14,000 Ut 28,98Tirantet flexible de 20 cm i 1/2"
de diàmetre.

282 mt21sik010 1,98 5,551 Ut 10,99Cartutx de silicona sintètica
incolora Elastosil WS-305-N "SIKA"
de 310 ml (rendiment aproximat de
12 m per cartutx).

283 mt25pfx030a 1,96 2,720 m 5,33Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de rivet,
gamma bàsica, inclús junta
interior del vidre i part
proporcional de grapes, amb el
certificat de qualitat EWAA-EURAS
(QUALANOD).

284 mt37svr010a 1,96 3,000 Ut 5,88Vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 1/2".

285 mt21vva015 1,94 1,044 Ut 2,03Cartutx de silicona sintètica
incolora de 310 ml (rendiment
aproximat de 12 m per cartutx).

286 mt35ttc010b 1,93 107,000 m 206,51Conductor de coure nu, de 35 mm².
287 mt35cun010… 1,92 8,232 m 15,81Cable multipolar RZ1-K (AS), no

propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de poliolefina
termoplàstica lliure de halògens
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

288 mt21vva030 1,85 24,000 m 44,40Cairejat de mirall.
289 mt35aia080… 1,82 66,970 m 121,89Tub corbable, subministrat en

rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de
75 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada,
resistència a la compressió 250 N,
amb grau de protecció IP 549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

290 mt35caj020a 1,79 31,000 Ut 55,49Caixa de derivació per a encastar
de 105x105 mm, amb grau de
protecció normal, reglets de
connexió i tapa de registre.

291 mt36tvg010… 1,74 9,800 m 17,05Tub de PVC, de 90 mm de diàmetre i
1,2 mm de gruix, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

292 mt22aap010b 1,71 15,600 m 26,68Bastiment de base, pi país, 70x35
mm, amb elements de fixació.

293 mt37tpu011… 1,68 2,000 m 3,36Tub de polietilè reticulat (PE-X)
amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16
mm de diàmetre exterior i 1,8 mm
de gruix, sèrie 5, PN=6 atm,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

294 mt11tpb021c 1,59 21,610 Ut 34,36Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces
especials per a tub de PVC llis,
per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-2, de 160 mm de
diàmetre exterior.
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295 mt43tco010… 1,52 8,420 m 12,80Tub de coure estirat en fred sense
soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1
mm d'espessor, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

296 mt38www012 1,52 0,200 Ut 0,30Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.

297 mt23xpm030 1,47 178,000 Ut 261,66Tirador finestra/balconera de
llautó.

298 mt37tpu010… 1,45 54,730 m 79,36Tub de polietilè reticulat (PE-X),
sèrie 5, de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9
mm de gruix, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

299 mt07ala011b 1,44 90,432 kg 130,22Platina d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfil pla
laminat en calent, per aplicacions
estructurals.

300 mt40www050 1,42 14,000 Ut 19,88Material auxiliar per a
infrastructura de
telecomunicacions.

301 mt52vpm010d 1,39 317,520 m 441,35Perfil buit d'acer galvanitzat i
pintat, de secció quadrada
30x30x1,5 mm.

302 mt36tvg010… 1,36 53,900 m 73,30Tub de PVC, de 75 mm de diàmetre i
1,2 mm de gruix, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

303 mt47mpi030 1,33 80,000 m 106,40Rotllo de cinta adhesiva.
304 mt08var050 1,33 14,102 kg 18,76Filferro galvanitzat per a lligar,

de 1,30 mm de diàmetre.
305 mt09var030a 1,31 21,483 m² 28,14Malla de fibra de vidre teixida,

amb impregnació de PVC, de 10x10
mm de llum, antiàlcalis, de 115 a
125 g/m² i 500 μ d'espessor, per a
armar gotejats tradicionals,
esquerdejats i morters.

306 mt07ame010d 1,31 4.315,954 m² 5.653,90Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

307 mt43www020a 1,30 0,800 m 1,04Tub metàl·lic de 25 mm de diàmetre
i 1,5 mm de gruix, inclús p/p
d'abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes i colzes).

308 mt36tpc400h 1,30 14,110 Ut 18,34Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè, de 110 mm
de diàmetre.

309 mt12pfk010c 1,28 191,240 m 244,79Muntant 48/35 "KNAUF" d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN 14195.

310 mt07ali010a 1,23 1.557,750 kg 1.916,03Acer UNE-EN 10025 S235JRC, per a
corretja formada per peça simple,
en perfils conformats en fred de
les sèries C o Z, galvanitzat i
col·locat a obra amb cargols, amb
límit elàstic 235 N/mm², càrrega
de trencament mínim 360 N/mm²,
inclús accessoris, cargolam i
elements d'ancoratge.

311 mt38www010 1,22 1,000 Ut 1,22Material auxiliar per
instal·lacions de calefacció.

312 mt12pik010b 1,22 28,686 kg 35,00Pasta de junts Jointfiller F-1 GLS
"KNAUF", segons UNE-EN 13963.

313 mt37tpa012c 1,21 1,000 Ut 1,21Collaret de presa en càrrega de
PP, per a tub de polietilè, de 32
mm de diàmetre exterior, segons
UNE-EN ISO 15874-3.

314 mt37tpu010… 1,19 226,930 m 270,05Tub de polietilè reticulat (PE-X),
sèrie 5, de 16 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,8
mm de gruix, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.
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315 mt03bhe010… 1,19 13.746,474 Ut 16.358,30Bloc CV de formigó, llis hidròfug,
color crema, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), inclús p/p de peces
especials: cèrcols i medis. Segons
UNE-EN 771-3.

316 mt35aia090… 1,14 8,232 m 9,38Tub rígid de PVC, enrotllable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423.
Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

317 mt14iea020a 1,13 106,089 kg 119,88Emprimació asfàltica, tipus EA,
UNE 104231.

318 mt47cit250e 1,12 2.325,754 m 2.604,84Banda d'unió de geotèxtil,
Jointing Tape "COMPOSAN INDUSTRIAL
Y TECNOLOGÍA", de 300 mm
d'amplada, per a camps de futbol
de gespa sintètica, subministrat
en rotllos.

319 mt43www010 1,12 4,000 Ut 4,48Material auxiliar per a
instal·lacions de gas.

320 mt16pea020b 1,08 21,218 m² 22,92Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 20 mm
d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

321 mt38www011 1,05 4,000 Ut 4,20Material auxiliar per a
instal·lacions de A.C.S.

322 mt08aaa010a 1,02 0,072 m³ 0,07Aigua.
323 mt07www040a 1,02 24,000 Ut 24,48Joc de volanderes, rosca i

contrafemella, per a pern
d'ancoratge de 12 mm de diàmetre.

324 mt35www010 1,02 23,196 Ut 23,66Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

325 mt21vva021 1,01 23,740 Ut 23,98Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

326 mt19awa010 1,01 415,160 m 419,31Cantonera de PVC en cantonades
enrajolades.

327 mt12fac021 1,00 30,497 kg 30,50Filferro d'acer galvanitzat de 0,7
mm de diàmetre.

328 mt22ata010… 1,00 135,200 m 135,20Tapajuntes de MDF, amb rexapat de
fusta, iroko, 70x10 mm, per
envernissar.

329 mt12pfk020c 1,00 66,934 m 66,93Canal 48/30 "KNAUF" d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN 14195.

330 mt35cun010… 0,97 334,850 m 324,80Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 10 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i
coberta de poliolefina
termoplàstica lliure de halògens
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

331 mt37www010 0,96 19,000 Ut 18,24Material auxiliar per a
instal·lacions de lampisteria.

332 mt17coe120 0,95 15,841 kg 15,05Emulsió asfàltica per a protecció
de camises aïllants de llana de
vidre, segons UNE 104231.

333 mt17coe055… 0,93 86,111 m 80,08Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat factor
de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 13,0 mm de
diàmetre interior i 9,5 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular
tancada.
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334 mt52vst010… 0,92 207,898 m² 191,27Malla de simple torsió, de 8 mm de
passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat.

335 mt14gsa020c 0,92 371,312 m² 341,61Geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per
tiretes, amb una massa superficial
de 200 g/m² i una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
25 mm. Segons UNE-EN 13252.

336 mt11tpb021j 0,91 60,780 Ut 55,31Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces
especials per a tub de PVC llis,
per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, de 110 mm de
diàmetre exterior.

337 mt08adt010 0,91 98,189 kg 89,35Additiu hidròfug per a
impermeabilització de morters o
formigons.

338 mt36vpn020b 0,89 2,000 Ut 1,78Terminal de ventilació de PVC, de
110 mm de diàmetre.

339 mt07ala010i 0,88 5.717,396 kg 5.031,31Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent,
peces compostes, per aplicacions
estructurals.

340 mt36tpc400g 0,87 0,270 Ut 0,23Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè, de 90 mm
de diàmetre.

341 mt07aco010c 0,86 8.739,232 kg 7.515,74Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller
i col·locat en obra, diàmetres
varis.

342 mt21vva010 0,85 3,500 m 2,98Closa de juntes mitjançant
l'aplicació amb pistola de
silicona sintètica incolora.

343 mt35cun010… 0,85 804,894 m 684,16Cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de poliolefina
termoplàstica lliure de halògens
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

344 mt07ala010h 0,85 1.935,360 kg 1.645,06Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent,
peces simples, per aplicacions
estructurals.

345 mt37tpa011c 0,81 0,500 m 0,41Connexió de servei de polietilè PE
100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2 mm de
gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús p/p d'accessoris de
connexió i peces especials.

346 mt09moa015 0,80 57,600 kg 46,08Morter autoanivellant expansiu, de
dos components, a base de ciment
millorat amb resines sintètiques.

347 mt35www020 0,79 1,000 Ut 0,79Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

348 mt09mcp200a 0,78 1.219,920 kg 951,54Pasta anivelladora de terres tipus
CT C20 F6 segons UNE-EN 13813,
composta por ciments especials,
àrids seleccionats i additius, per
a espessors de 2 a 5 mm,
utilitzada en nivelació de
paviments.

349 mt36vpn020a 0,75 11,000 Ut 8,25Terminal de ventilació de PVC, de
83 mm de diàmetre.

350 mt16pea020a 0,74 60,996 m² 45,14Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 10 mm
d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.
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351 mt14gsa020b 0,73 371,312 m² 271,06Geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per
tiretes, amb una massa superficial
de 150 g/m² i una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
25 mm. Segons UNE-EN 13252.

352 mt21vva025 0,72 31,906 m 22,97Perfil continu de neoprè per a la
col·locació del vidre.

353 mt30www010 0,72 29,000 Ut 20,88Material auxiliar per a
instal·lació d'aparell sanitari.

354 mt08tap010a 0,67 2,236 m 1,50Cinta anticorrosiva, de 5 cm
d'ample, per a protecció de
materials metàl·lics soterrats,
segons DIN 30672.

355 mt36tit400d 0,65 20,400 Ut 13,26Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de PVC, sèrie B, de 75
mm de diàmetre.

356 mt36tpc400f 0,62 5,280 Ut 3,27Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè, de 75 mm
de diàmetre.

357 mt35aia010d 0,59 54,868 m 32,37Tub corbable de PVC, corrugat, de
color negre, de 32 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a
la compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22.

358 mt35aia090… 0,59 14,000 m 8,26Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

359 mt34www011 0,58 61,000 Ut 35,38Material auxiliar per instal·lació
d'aparells d'il·luminació.

360 mt11var020 0,57 126,450 Ut 72,08Material auxiliar per sanejament.
361 mt23xpm050 0,55 423,600 Ut 232,98Pomel·la de llautó pla 80x52 mm.
362 mt09wnc011… 0,54 9.684,855 kg 5.229,82Morter decoratiu de rodolament per

a formigó imprès color blanc,
compost de ciment, sorra de
sílice, additius orgànics i
pigments.

363 mt12pik015 0,53 9,562 kg 5,07Pasta d'agafament Perlfix "KNAUF",
segons UNE-EN 14496.

364 mt37tpu411f 0,51 3,100 Ut 1,58Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat
(PE-X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 50 mm de diàmetre
exterior.

365 mt36tpc400d 0,48 1,660 Ut 0,80Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè, de 56 mm
de diàmetre.

366 mt35caj010b 0,47 18,000 Ut 8,46Caixa d'encastar universal, enllaç
per els 4 costats.

367 mt13blw120 0,45 802,800 Ut 361,26Cargol autoforadant per a fixació
de plaques.
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368 mt43tpo011… 0,44 1,080 m 0,48Connexió de servei de polietilè
d'alta densitat, de 32 mm de
diàmetre exterior, SDR 11, de 4
bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 1555, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

369 mt36tpc400c 0,40 51,280 Ut 20,51Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè, de 50 mm
de diàmetre.

370 mt04lmb010a 0,39 2.876,500 Ut 1.121,84Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.

371 mt37tpu411e 0,35 8,060 Ut 2,82Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat
(PE-X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 40 mm de diàmetre
exterior.

372 mt36tpc400b 0,33 6,900 Ut 2,28Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè, de 40 mm
de diàmetre.

373 mt37tca400e 0,33 39,550 Ut 13,05Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de coure rígid, de 26/28
mm de diàmetre.

374 mt35cun040… 0,32 36,000 m 11,52Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V),
sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031-3.

375 mt27tec020 0,31 0,032 kg 0,01Pasta hidròfuga.
376 mt37tpu400e 0,30 4,440 Ut 1,33Material auxiliar per a muntatge i

subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 40 mm de
diàmetre exterior.

377 mt35aia010b 0,29 558,632 m 162,00Tub corbable de PVC, corrugat, de
color negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a
la compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22.

378 mt35cun020a 0,28 30,500 m 8,54Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 1,5 mm² de
secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

379 mt47adh022 0,28 120,794 m 33,82Poliestirè expandit en junts de
dilatació de paviments continus de
formigó.

380 mt23xpm020 0,25 356,000 Ut 89,00Imant de tancament reforçat.
381 mt35www030 0,25 36,400 m 9,10Cinta de senyalització de

polietilè, de 150 mm d'amplada,
color groc, amb l'inscripció
"ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES
ELÈCTRICS" i triangle de risc
elèctric.

382 mt35caj010a 0,25 26,000 Ut 6,50Caixa d'encastar universal, enllaç
per els 2 costats.

383 mt12fac020a 0,25 1.067,395 Ut 266,85Barra metàl·lica d'acer
galvanitzat de 3 mm de diàmetre.

384 mt16aaa030 0,24 274,153 m 65,80Cinta autoadhesiva per closa de
juntes.

385 mt23ibf010a 0,23 30,000 Ut 6,90Pomel·la de 110x60 mm, en ferro
pla polit, per porta de pas
interior sèrie castellana.
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386 mt12pck020b 0,23 114,744 m 26,39Banda acústica de dilatació
"KNAUF" de 50 mm d'amplada.

387 mt37tpu400d 0,22 37,080 Ut 8,16Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 32 mm de
diàmetre exterior.

388 mt41sny100 0,22 12,000 Ut 2,64Material auxiliar per a la fixació
de placa de senyalització.

389 mt47cit270b 0,20 53.298,520 kg 10.659,70Gransa de cautxú, d'entre 0,8 i
2,5 mm "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA".

390 mt36tvg400e 0,20 9,800 Ut 1,96Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de PVC, de 90 mm de
diàmetre.

391 mt09mcr021a 0,19 952,410 kg 180,96Adhesiu de ciment d'ús exclusiu
per a interiors, Ci, color gris.

392 mt04lcc010c 0,19 1.414,520 Ut 268,76Maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x9 cm, segons
UNE-EN 771-1.

393 mt35aia010a 0,18 129,726 m 23,35Tub corbable de PVC, corrugat, de
color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a
la compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22.

394 mt04lcc010b 0,17 8.084,696 Ut 1.374,40Maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x7 cm, segons
UNE-EN 771-1.

395 mt37tca400b 0,17 4,000 Ut 0,68Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de coure rígid, de 13/15
mm de diàmetre.

396 mt36tvg400d 0,16 53,900 Ut 8,62Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de PVC, de 75 mm de
diàmetre.

397 mt37tpu411c 0,14 2,000 Ut 0,28Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat
(PE-X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 25 mm de diàmetre
exterior.

398 mt07aco020a 0,13 63,744 Ut 8,29Separador homologat per
fonamentacions.

399 mt17poa010b 0,13 879,725 m² 114,36Film de polietilè de 0,20 mm de
gruix.

400 mt35der011a 0,13 0,810 m 0,11Conductor de coure de 1,5 mm² de
secció, per fil de comandament, de
color vermell (tarifa nocturna).

401 mt04lpc010a 0,13 1.655,220 Ut 215,18Maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

402 mt01var010 0,12 180,493 m 21,66Cinta plastificada.
403 mt37tpu400c 0,12 53,600 Ut 6,43Material auxiliar per a muntatge i

subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior.

404 mt04lcc010a 0,12 8.338,029 Ut 1.000,56Maó ceràmic buit (maó), per
revestir, 29x14x4 cm, segons
UNE-EN 771-1.

405 mt08cem040a 0,12 317,470 kg 38,10Ciment blanc BL-22,5 X, per
pavimentació, en sacs, segons UNE
80305.

406 mt47cit004b 0,11 96.906,400 kg 10.659,70Àrid silici, de granulometria
compresa entre 0,4 i 0,8 mm
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", subministrat en sacs.

407 mt43tco400a 0,07 7,620 Ut 0,53Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de coure estirat en fred
sense soldadura, diàmetre D=10/12
mm.
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408 mt37tpu411a 0,07 2,000 Ut 0,14Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat
(PE-X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 16 mm de diàmetre
exterior.

409 mt37tpu400b 0,07 54,730 Ut 3,83Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior.

410 mt37toa400b 0,07 6,270 Ut 0,44Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de polipropilè copolímer
random (PP-R), de 32 mm de
diàmetre exterior.

411 mt07aco020b 0,06 43,332 Ut 2,60Separador homologat per pilars.
412 mt07aco020h 0,06 417,960 Ut 25,08Separador homologat per forjats

reticulars.
413 mt12psg220 0,06 152,992 Ut 9,18Fixació composta per tac i cargol

5x27.
414 mt37tpu400a 0,05 226,930 Ut 11,35Material auxiliar per a muntatge i

subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 16 mm de
diàmetre exterior.

415 mt07aco020e 0,04 707,260 Ut 28,29Separador homologat per soleres.
416 mt07aco020j 0,04 4.304,380 Ut 172,18Separador homologat per paviments

continus.
417 mt12pck010a 0,03 152,992 m 4,59Cinta de junts "KNAUF" de 50 mm

d'amplada.
418 mt23ppb011 0,02 492,000 Ut 9,84Cargol d'acer 19/22 mm.
419 mt23xpm010 0,02 550,680 Ut 11,01Cargol d'unió zinc/pavón.
420 mt12ptk010… 0,01 1.338,680 Ut 13,39Cargol autoperforant TN "KNAUF"

3,5x25.

Total materials: 480.577,45
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1 Ut Protecció de columna d'enllumenat
existent mitjançant tanques de vianants de
ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, per a limitació de pas de vianants,
amb dos peus metàl·lics, amortitzables en
20 usos, per impedir el copejament per part
de la maquinària durant els treballs en les
proximitats. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor. 7,95 SET EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

2 m³ Formació de terraplè a cel obert per a
nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en
tongades d'espessor no superior a 30 cm de
material de la pròpia excavació, que
compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.1 del PG-3 i posterior compactació
amb mitjans mecànics fins a assolir una
densidad seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501
(assaig no inclòs en aquest preu), i això
quantes vegades sigui necessari, fins
aconseguir la cota de subrasant. Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de
tall del material i humidificació del
mateix.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Preparació de la superfície de suport.
Càrrega, transport i estès per tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per
tongades. Carga mecànica a camió. 16,41 SETZE EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

3 m³ Excavació de terres per esplanació en
terra tova, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega
a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció
de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades. 2,46 DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

4 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb
mitjans mecànics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501
(assaig no inclòs en aquest preu). Inclús
replanteig dels punts topogràfics i
humectació de les terres.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Humectació de les terres. Compactació. 16,14 SETZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

5 m³ Excavació en rases per instal·lacions en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 10,12 DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

6 m³ Excavació en rases per instal·lacions en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 10,44 DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 1

7 m³ Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 95% del Proctor
Modificat mitjançant equip manual amb taula
vibrant. 5,34 CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

8 m³ Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 95% del Proctor
Modificat mitjançant equip manual amb taula
vibrant. 5,34 CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

9 m³ Formació de base de paviment mitjançant
reblert a cel obert amb tot-u artificial
granític; i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no
inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de
reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humidificació o dessecació de
cada tongada. Compactació. 31,87 TRENTA-U EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

10 m² Emmacat de 20 cm en caixa per base de
solera, amb aportació de grava de pedrera
de pedra calcària, Ø40/70 mm, i compactació
mitjançant equip manual amb taula vibrant. 6,43 SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS

11 m² Solera de formigó armat de 10 cm
d'espessor, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/I fabricat en central amb
additiu hidròfug, i abocada des de camió,
estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors
homologats, per a base d'un paviment. 12,35 DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

12 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors
70x70x50 cm, amb tapa prefabricada de
formigó armat. 161,67 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

13 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors
70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de
formigó armat. 168,76 CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

14 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors
70x70x70 cm, amb tapa prefabricada de
formigó armat. 182,56 CENT  VUITANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

15 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors
70x70x80 cm, amb tapa prefabricada de
formigó armat. 195,98 CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

16 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors
80x80x100 cm, amb tapa prefabricada de
formigó armat. 248,49 DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS

AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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17 Ut Pericó sifònica, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors
70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de
formigó armat. 167,99 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

18 m Connexió de servei general de sanejament
a la xarxa general del municipi, de PVC
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diàmetre, enganxat
mitjançant adhesiu. 59,06 CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

19 Ut Connexió de la connexió de servei de
l'edifici a la xarxa general de sanejament
del municipi. 145,90 CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

20 m Col·lector soterrat de sanejament, sense
arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2,
rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm
de diàmetre, amb junta elàstica. 19,70 DINOU EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS

21 m Col·lector soterrat en llosa de
fonamentació, sense arquetes, mitjançant
sistema integral enregistrable, en llosa de
fonamentació, de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diàmetre, amb junta elàstica. 7,46 SET EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

22 m Canaleta prefabricada de formigó polímer,
de 1000 mm de longitud, 100 mm d'ample i 85
mm d'alt amb reixeta entramat d'acer
galvanitzat, classe B-125 segons UNE-EN
124, de 1000 mm de longitud. 37,26 TRENTA-SET EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

23 kg Subministrament i col·locació d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge
en sabata de fonamentació. Inclús p/p de
filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura.
Subjecció de l'armadura. 1,04 U EURO AMB QUATRE CÈNTIMS

24 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20,
fabricat en central i abocada des de camió,
de 10 cm d'espessor. 7,22 SET EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

25 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20
fabricat en central i abocada des de camió,
de 10 cm d'espessor. 7,51 SET EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

26 m³ Sabata de fonamentació de formigó en
massa, realitzada amb formigó HM-30/B/20/I
fabricat en central i abocada des de camió. 76,68 SETANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

27 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 46,2
kg/m³. 136,89 CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

28 Ut Demolició completa, combinada, d'edifici
amb una edificació confrontant i/o mitgera. 3.672,98 TRES MIL SIS-CENTS

SETANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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29 m³ Demolició d'escales de formigó armat amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip
d'oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element amb martell
pneumàtic. Cort de les armadures amb equip
d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 214,06 DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB

SIS CÈNTIMS

30 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic,
mitjançant màquina talladora de paviment.
Inclús p/p de replanteig i neteja.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar.
Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. 3,83 TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

31 m² Demolició de paviment d'aglomerat
asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, sense incloure la demolició de la
base suport. Inclús p/p de replanteig,
neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a
demolir. Demolició del paviment amb
retroexcavadora amb martell destrossador.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 2,05 DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS

32 m² Demolició de solera o paviment de
formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb
martell pneumàtic, sense incloure la
demolició de la base suport. Fins i tot p/p
de neteja, aplec, retirada i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició del paviment amb martell
pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 8,31 VUIT EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

33 m² Aixecat de paviment continu de linòleum
existent a l'interior de l'edifici, amb
mitjans manuals, sense incloure la
demolició de la base suport ni deteriorar
els elements constructius contigus. Fins i
tot p/p de neteja, apilament, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega del material
aixecat i les restes d'obra sobre camió o
contenidor. 10,04 DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 4



34 m² Demolició de paviment continu de formigó
en massa de 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, sense
incloure la demolició de la base suport ni
deteriorar els elements constructius
contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec,
retirada i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element amb
retroexcavadora amb martell trencador.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 4,26 QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

35 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en
perfil pla, de 400x400 mm i gruix 12 mm,
amb 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B
500 S de 12 mm de diàmetre i 60 cm de
longitud total, cargolats amb volanderes,
rosca i contrafemella. 53,20 CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

36 kg Acer S275JR en pilars, amb peces simples
de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions
soldades. 1,69 U EURO AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

37 kg Acer S235JRC en corretges metàl·liques,
amb peces simples de perfils conformats en
fred de les sèries C o Z, galvanitzat i
col·locat en obra amb cargols. 2,16 DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

38 kg Acer S275JR en bigues, amb peces
compostes formades per perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM amb unions soldades. 1,78 U EURO AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS

39 m² Mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de
ciment M-5, amb armat horitzontal "MURFOR"
RND.4/Z 30 mm. 32,03 TRENTA-DOS EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

40 m² Muntatge i desmuntatge en una cara del
mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb
acabat vist amb textura llisa, realitzat
amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor
metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a
formació de mur de formigó armat, de fins a
3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres. Inclús p/p d'elements
de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat;
aplicació de líquid desencofrant formació
de buits per al pas d'instal·lacions o
escorrentiu de drenatge; replanteig i
perfilat dels junts de construcció i
dilatació; i segellat dels junts no
estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Humectació de
l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. 29,30 VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
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41 m² Sostre reticular de formigó armat,
horitzontal, cantell 40 cm, realitzat amb
formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central
i abocada amb cubilot, volum 0,222 m³/m², i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 15,2
kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu de
fusta; nervis "in situ" 12 cm, intereix 80
cm; cassetó de poliestirè expandit POLISUR:
RETIBLOCKcanto 40(78x78 nervio 12cm); malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió;
alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m.
Sense incloure repercussió de pilars. 77,78 SETANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

42 m³ Pilar rectangular o quadrat de formigó
armat, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 89
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques
reutilitzables, fins a 3 m d'alçada lliure. 458,89 QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT

EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

43 m³ Biga de fusta serrada de pi silvestre
(Pinus Sylvestris L.), de 10x10 a 15x30 cm
de secció i fins a 6 m de longitud,
qualitat estructural MEG, classe resistent
C-18, protecció de la fusta amb classe de
penetració P2, treballada en taller. 497,37 QUATRE-CENTS NORANTA-SET

EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS

44 m² Subministrament i col·locació de malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en
mur. Inclús p/p de filferro de lligar,
talls i cavalcaments.
Inclou: Tall de la malla electrosoldada.
Muntatge i col·locació de la malla
electrosoldada. Subjecció de la malla
electrosoldada. 2,95 DOS EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

45 m³ Subministrament de formigó HA-30/B/20/I
fabricat en central, i abocament amb bomba,
per a formació de mur. Inclús p/p de
compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. 98,56 NORANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

46 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per
envernissar, de 100x40 cm. 122,04 CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

47 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per
envernissar, de 160x210 cm. 809,39 VUIT-CENTS NOU EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

48 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per
envernissar, de 200x210 cm. 996,34 NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

49 m² Fulla interior de tancament de façana de
4 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm,
rebuda amb morter de ciment M-5. 11,37 ONZE EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

50 m² Fulla exterior en tancament de façana,
de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc CV
de formigó, llis hidròfug, color crema,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), amb junt de 1 cm, enrassada,
rebuda amb morter de ciment M-10. 37,27 TRENTA-SET EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS
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51 m² Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA
ARAGONESA", LOW.S 8/10/6 Templa.Lite
Azur.Lite color blau, amb falques i
segellat continu per l'exterior i perfil
continu per l'interior. 121,35 CENT  VINT-I-U EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

52 m² Vidre laminar de seguretat 4+4 mm,
butiral de polivinil incolor. 34,54 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

53 m³ Transport amb camió de residus inertes
de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 40 km de distància,
considerant el temps d'espera per a la
càrrega a màquina en obra, anada,
descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 15,58 QUINZE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

54 m³ Transport amb camió de residus inerts
metàl·lics produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 40 km de distància,
considerant el temps d'espera per a la
càrrega a màquina en obra, anada,
descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 47,28 QUARANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

55 m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
situat a 40 km de distància, considerant el
temps d'espera per a la càrrega a màquina
en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 8,04 VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
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56 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Sense incloure el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 7,29 SET EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

57 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
residus inerts metàl·lics produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Sense incloure el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 13,82 TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

58 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 16,26 SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS
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59 m³ Transport de terres amb camió dels
productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una
distància no limitada, considerant el temps
d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega i tornada. Sense incloure la
càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 5,44 CINC EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

60 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense
incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 2,11 DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

61 Ut Captador solar tèrmic format per bateria
de 6 mòduls, compost cadascun d'ells d'un
captador solar tèrmic pla, amb panell de
muntatge vertical de 1135x2115x112 mm,
superfície útil: 2,1 m², rendiment òptic:
0,75 i coeficient de pèrdues primari 3,993
W/m²K, segons UNE-EN 12975-2, col·locats
sobre estructura suport per a coberta
plana. 3.466,34 TRES MIL QUATRE-CENTS

SEIXANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

62 Ut Caldera mural a gas N, per a calefacció,
càmera de combustió estanca i tir forçat,
potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions
850x440x370 mm, termòstat d'ambient. 1.440,03 MIL QUATRE-CENTS QUARANTA

EUROS AMB TRES CÈNTIMS

63 m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada flexible de coure sense soldadura,
formada per un tub per líquid de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
9 mm d'espessor i un tub per gas de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
9 mm d'espessor. 11,48 ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS
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64 m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada flexible de coure sense soldadura,
formada per un tub per líquid de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
10 mm d'espessor. 13,96 TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

65 Ut Equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, amb tecnologia
Hyper Inverter, gamma domèstica (RAC),
alimentació monofàsica (230V/50Hz), model
HighCop SRK 25 ZJX "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica nominal
2,55 kW, EER = 5,2 (classe A), potència
calorífica nominal 3,13 kW, COP = 5,26
(classe A). 905,36 NOU-CENTS CINC EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

66 Ut Equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, amb tecnologia
Hyper Inverter, gamma domèstica (RAC),
alimentació monofàsica (230V/50Hz), model
HighCop SRK 71 ZK "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica nominal
7,1 kW, EER = 3,29 (classe A), potència
calorífica nominal 8 kW, COP = 3,74 (classe
A). 2.258,85 DOS MIL DOS-CENTS

CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

67 Ut Punt d'omplert format per 2 m de tub de
coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre, per a
climatització, col·locat superficialment,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica. 82,32 VUITANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

68 Ut Punt d'omplert format per 2 m de tub de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre
exterior i 1,8 mm de gruix, sèrie 5, PN=6
atm, per a climatització, col·locat
superficialment, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. 70,46 SETANTA EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

69 m Circuit primari de sistemes solars
tèrmics format per tub de coure rígid, de
26/28 mm de diàmetre, col·locat
superficialment en el exterior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camis
aïllant de llana de vidre protegida per
emulsió asfàltica recoberta amb pintura
protectora per a aïllament de color blanc. 23,31 VINT-I-TRES EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS

70 m Canonada de distribució d'aigua freda i
calenta de climatització formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix, sèrie 5, PN=6
atm, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. 24,67 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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71 m Canonada de distribució d'aigua freda i
calenta de climatització formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 50 mm de diàmetre
exterior i 4,6 mm de gruix, sèrie 5, PN=6
atm, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. 32,13 TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

72 m Canonada de distribució d'A.C.S. formada
per tub de polipropilè copolímer random
(PP-R), de 32 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant escuma elastomèrica. 16,77 SETZE EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

73 Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub
de coure rígid, de 26/28 mm de diàmetre,
per a climatització, col·locat
superficialment. 38,52 TRENTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

74 Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub
de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre
exterior i 2,3 mm de gruix, sèrie 5, PN=6
atm, per a climatització, col·locat
superficialment. 19,68 DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

75 Ut Electrobomba centrífuga de tres
velocitats, amb una potència de 0,071 kW. 271,05 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB

CINC CÈNTIMS

76 Ut Electrobomba centrífuga de tres
velocitats, amb una potència de 0,071 kW. 271,05 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB

CINC CÈNTIMS

77 Ut Electrobomba centrífuga de tres
velocitats, amb una potència de 0,071 kW. 271,05 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB

CINC CÈNTIMS

78 Ut Got d'expansió tancat amb una capacitat
de 8 l. 90,45 NORANTA EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

79 Ut Vas d'expansió per a A.C.S. d'acer
vitrificat, capacitat 8 l. 55,34 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

80 Ut Interacumulador d'acer vitrificat, amb
bescanviador d'un serpentí, de terra, 800
l, altura 1860 mm, diàmetre 1000 mm. 3.130,92 TRES MIL CENT  TRENTA EUROS

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

81 Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i
rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de
llautó. 8,19 VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

82 Ut Centraleta de control de tipus
diferencial per a sistema de captació solar
tèrmica, amb sondes de temperatura. 511,73 CINC-CENTS ONZE EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

83 Ut Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de
fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
trifàsic, instal·lada en l'interior de
fornícula mural, en habitatge unifamiliar o
local. 188,06 CENT  VUITANTA-VUIT EUROS AMB

SIS CÈNTIMS

84 m Derivació individual trifàsica fix en
superfície, formada per cables multipolars
amb conductors de coure, RZ1-K 5G16 mm²,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
sota tub protector de PVC rígid, blindat. 20,52 VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS
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85 Ut Quadre individual format per caixa de
material aïllant i els dispositius de
comandament i protecció. 2.009,77 DOS MIL NOU EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

86 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior
individual composta de: canalització amb
tub protector; cablejat amb conductors de
coure; mecanismes gamma bàsica (tecla o
tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). 1.868,33 MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

87 m Línia general d'alimentació soterrada
formada per cables unipolars amb conductors
de coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub
protector de polietilè de doble paret, de
75 mm de diàmetre. 12,55 DOTZE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

88 Ut Xarxa de connexió a terra per a
estructura de formigó de l'edifici amb 107
m de conductor de coure nu de 35 mm². 398,80 TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS

89 Ut Connexió de servei soterrada de
proveïment d'aigua potable de 0,5 m de
longitud, formada per tub de polietilè PE
100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10
atm i 2 mm de gruix i clau de tall
allotjada en pericó prefabricada de
polipropilè. 78,43 SETANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

90 Ut Alimentació d'aigua potable, de 0,5 m de
longitud, soterrada, formada per tub d'acer
galvanitzat estiratge sense soldadura, de 1
1/2" DN 40 mm de diàmetre. 13,58 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

91 Ut Preinstal·lació de comptador general
d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en
fornícula, amb clau de tall general de
comporta. 83,91 VUITANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

92 Ut Grup de pressió, amb 2 bombes
centrífugues electròniques multietapes
verticals, unitat de regulació electrònica
potència nominal total de 2,2 kW. 7.322,73 SET MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS

EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

93 m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 2,21 DOS EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

94 m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 2,83 DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

95 m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 4,36 QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

96 m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 7,24 SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS
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97 m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

98 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 3/4". 9,68 NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

99 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1". 13,77 TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

100 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1 1/2". 26,25 VINT-I-SIS EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

101 Ut Escomesa de gas, D=32 mm de polietilè
d'alta densitat SDR 11 de 1,08 m de
longitud, amb clau d'escomesa formada per
vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 1
1/4" allotjada en arqueta prefabricada de
polipropilè. 226,10 DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB DEU CÈNTIMS

102 m Canonada per instal·lació interior de
gas, col·locada superficialment, formada
per tub de coure estirat en fred sense
soldadura, diàmetre D=10/12 mm. 5,70 CINC EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS

103 m Subministrament i muntatge de canonada
per instal·lació comú de gas, soterrada,
formada per tub de polietilè d'alta
densitat, de 110 mm de diàmetre exterior,
SDR 11, de 4 bar de pressió nominal,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Fins i
tot p/p de accessoris i peces especials
col·locats mitjançant soldadura per
electrofusió i. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i
peces especials. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei. 24,91 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

104 m Canonada per a baixant individual de gas,
col·locada superficialment, formada per tub
de coure estirat en fred sense soldadura,
diàmetre D=10/12 mm, amb dues passades
d'esmalt i beina metàl·lica. 13,55 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

105 Ut Regulador de pressió amb vàlvula de
seguretat per defecte de pressió de 25 mbar
de pressió mínima i rearmament manual, de 4
kg/h de cabdal nominal, 500 mbar de pressió
màxima d'entrada i 37 mbar de pressió de
sortida. 32,37 TRENTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

106 Ut Regulador de pressió regulable amb
manòmetre, de 8 kg/h de cabdal nominal, 20
bar de pressió màxima d'entrada i de 0 a 3
bar de pressió de sortida. 55,70 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 13

107 Ut Limitador de pressió, de 10 kg/h de
cabdal nominal, 20 bar de pressió màxima
d'entrada i 1,75 bar de pressió de sortida. 35,24 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

108 Ut Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota
i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS
mascle-mascle de 1/2" de diàmetre, PN=5
bar. 8,79 VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

109 Ut Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm
de diàmetre i 40 mm d'alçada, per a 3 led
de 1 W. 109,77 CENT  NOU EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

110 Ut Lluminària d'encastar quadrada
(modular), de 597x597 mm, per a 3 làmpades
fluorescents T5 de 14 W, rendiment 69%. 114,81 CENT  CATORZE EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

111 Ut Lluminària d'encastar modular, de
596x596x91 mm, per a 3 làmpades
fluorescents TL de 18 W. 81,98 VUITANTA-U EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

112 Ut Lluminària d'emergència, per encastar en
sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W -
G5, flux lluminós 155 lúmens. 41,17 QUARANTA-U EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

113 Ut Senyalització de equips contra incendis,
mitjançant plaça de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm. 5,63 CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS

114 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6
kg d'agent extintor. 35,17 TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

115 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació
d'aigües pluvials, formada per tub de PVC,
sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió
enganxada amb adhesiu. 7,95 SET EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

116 m Canonada per a ventilació primària de la
xarxa d'evacuació d'aigües, formada per
PVC, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada
amb adhesiu. 3,51 TRES EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

117 m Canonada per a ventilació primària de la
xarxa d'evacuació d'aigües, formada per
PVC, de 90 mm de diàmetre, unió enganxada
amb adhesiu. 4,35 QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

118 Ut Terminal de ventilació de PVC, de 83 mm
de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 5,49 CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

119 Ut Terminal de ventilació de PVC, de 110 mm
de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 5,68 CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

120 m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 40 mm de
diàmetre, unió per electrofusió. 5,75 CINC EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

121 m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 50 mm de
diàmetre, unió per electrofusió. 6,87 SIS EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

122 m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 56 mm de
diàmetre, unió per electrofusió. 7,87 SET EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
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123 m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 75 mm de
diàmetre, unió per electrofusió. 9,72 NOU EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS

124 m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 90 mm de
diàmetre, unió per electrofusió. 13,11 TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

125 m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 110 mm de
diàmetre, unió per electrofusió. 18,81 DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

126 Ut Caixa sifònica de PVC "NUEVA TERRAIN",
de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable, encastat. 16,80 SETZE EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

127 m Subministrament i muntatge de tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes
blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 6,8
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p
de material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació
del tub. Realització de proves de servei. 11,73 ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

128 m Subministrament i muntatge de tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes
blaves, de 75 mm de diàmetre exterior i 6,8
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p
de material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació
del tub. Realització de proves de servei. 11,73 ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

129 m Subministrament i instal·lació de línia
subterrània de distribució de baixa tensió
en canalització entubada sota vorera
formada per 4 cables unipolars RV amb
conductor d'alumini, de 50 mm² de secció,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV i
dos tubs protectors de polietilè de doble
paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrat en
rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 5
cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Fins i tot
fil guia i cinta de senyalització.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa.
Execució del llit de sorra per a
assentament dels tubs. Col·locació dels
tubs en la rasa. Execució del reblert
envoltant de sorra. Tendido de cables.
Col·locació de la cinta de senyalització.
Connexionat. 38,33 TRENTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
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130 m Subministrament i muntatge de col·lector
soterrat en terreny no agressiu, format per
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb
una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, adhesiu per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocada
de la sorra en el fons de la rasa. Descens
i col·locació dels col·lectors en el fons
de la rasa. Muntatge de la instal·lació,
començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei. Execució
del reblert envoltant. 34,20 TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

131 m Subministrament i muntatge de col·lector
soterrat en terreny no agressiu, format per
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb
una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, adhesiu per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocada
de la sorra en el fons de la rasa. Descens
i col·locació dels col·lectors en el fons
de la rasa. Muntatge de la instal·lació,
començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei. Execució
del reblert envoltant. 46,54 QUARANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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132 m Subministrament i muntatge de col·lector
soterrat en terreny no agressiu, format per
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb
una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, adhesiu per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocada
de la sorra en el fons de la rasa. Descens
i col·locació dels col·lectors en el fons
de la rasa. Muntatge de la instal·lació,
començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei. Execució
del reblert envoltant. 27,87 VINT-I-SET EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
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133 Ut Formació de pou de registre de formigó
en massa "in situ", de 1,00 m de diàmetre
interior i 1,6 m d'altura útil interior,
format per: solera de 25 cm d'espessor de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, cos i con asimètric
del pou, de 20 cm d'espessor, de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb, conformats
mitjançant encofrats metàl·lics
amortitzables en 20 usos, amb tancament de
tapa circular i marc de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en
voreres, zones per als vianants o
aparcaments comunitaris. Inclús preparació
del fons de l'excavació, formació de canal
en el fons del pou amb formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de
la trobada dels col·lectors amb el pou i
segellat de junts amb morter, rebut de
patí, anellat superior, rebut de marc,
ajustament entre tapa i marc i enrasament
de la tapa amb el paviment. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu), sense incloure l'excavació ni
el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en
planta i alçat. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Col·locació
de la malla electrosoldada. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'encofrat metàl·lic
per a formació del cos i del con asimètric
del pou. Abocament i compactació del
formigó en formació de pou. Retirada de
l'encofrat. Formació del canal en el fons
del pou. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pou. Segellat de juntes.
Col·locació dels pates. Col·locació de
marc, tapa de registre i accessoris.
Realització de proves de servei. 564,24 CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE

EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS
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134 Ut Formació de pericó de pas soterrada, de
formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb,
de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre
solera de formigó en massa de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del
2%, amb el mateix tipus de formigó, tancada
superiorment amb marc i tapa de ferro colat
classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús
encofrat metàl·lic recuperable amortitzable
en 20 usos, col·lector de connexió de PVC,
de tres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a trobades, assentant-lo
convenientment amb el formigó en el fons
del pericó, excavació mecànica i reblert de
l'extradós amb material de grava ciment,
connexions de conduccions i acabaments.
Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació
amb mitjans mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de
l'encofrat metàl·lic. Abocament i
compactació del formigó en formació de
l'arqueta. Retirada de l'encofrat.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al
pericó. Reomplert de formigó per a formació
de pendents i col·locació del col·lector de
connexió de PVC en el fons del pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de
restes, neteja final i retirada
d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor. Realització de proves
de servei. 167,57 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

135 Ut Subministrament i muntatge d'embornal
prefabricat de formigó fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de mides interiors, per a
recollida d'aigües pluvials, col·locat
sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I
de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa
dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de
llamborda, formigó o asfalt en calent,
abatible i antirobatori, amb marc de ferro
colat del mateix tipus, enrasada al
paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs,
incloent el reblert de l'extradós amb
material granular i sense incloure
l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal
en planta i alçat. Excavació. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació del
embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat
del embornal al col·lector. Reblert de
l'extradós. Col·locació del marc i la
reixeta. 81,50 VUITANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
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136 Ut Subministrament i instal·lació de pericó
de formigó armat, de 700x700 mm de
dimensions interiors, 950x950x1050 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de ferro
colat classe D-400, per a xarxes de
serveis, col·locada sobre solera de formigó
en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix.
Inclús p/p d'abocament i compactació del
formigó per a la formació de solera,
embocadura de conductes, connexions i
acabats. Totalment muntada, sense incloure
l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació
de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació
de l'arqueta. Connexionat de tubs de la
canalització. Col·locació d'accessoris. 471,77 QUATRE-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB SETANTA-SET CÈNTIMS

137 Ut Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix
mínim de 15 micres, per a conformat de
finestra d'alumini, corredissa simple, de
100x100 cm, sèrie bàsica, formada per dues
fulles, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés d'anoditzat garantit
pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements
de estanquitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes
de fixació segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final en obra. Elaborada en taller,
amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 313,52 TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

138 m² Subministrament i col·locació de lluna
polida incolora, 4 mm, fixada sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica
incolora (no acrílica), compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre i
col·locació de rivets.
Inclou: Neteja de tot tipus de matèries o
brutícia que pogués haver-s'hi dipositat en
l'interior dels perfils. Col·locació,
calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. 30,02 TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS
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139 m² Formació de paviment esportiu per a camp
de futbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", format per gespa sintètica,
Compograss MR 60/8.2 (12.0), compost de
flocs rectes de 5/8" bicolor amb nervi
central, de fibra 100% polietilè,
monofilament, resistent als raigs UV, 12000
decitex, 300 micres de gruix en base de
floc, 140 micres de gruix en centre de
floc, teixits sobre base de polipropilè
reforçada amb una capa de feltre, amb
termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm
d'altura de pel, de 62 mm d'altura total de
moqueta, 3297 g/m² i 8190 flocs/m², amb
línies de joc de gespa sintètica,
Compograss MR 60/8.2 Línea Blanca, color
blanc, banda d'unió de geotèxtil, Jointing
Tape i adhesiu de poliuretà bicomponent,
llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de
granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i
11 kg/m² de gransa de cautxú, d'entre 0,8 i
2,5 mm. Inclús p/p de replanteig, marcat i
tall de línies de joc. Totalment instal·lat
sobre superfície base no inclosa en aquest
preu.
Inclou: Replanteig de les mesures del camp.
Col·locació de la gespa sintètica.
Replanteig, marcat i tall de les línies de
joc. Col·locació de la gespa sintètica per
a les línies de joc. Llastrat de la
superfície. 24,13 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

140 m² Formació de paviment esportiu per a
pista poliesportiva, sistema Sportlife
S/Hormigón "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", de 1 mm d'espessor total
aproximat, obtingut mitjançant l'aplicació
successiva d'una capa de regularització i
condicionament de la superfície, amb morter
bicomponent, Epoxán Sportseal, a base de
resines epoxi i càrregues minerals
calibrades (rendiment aproximat de 0,8
kg/m²), aplicada amb rastell de goma, sobre
superfície suport cimentosa (no inclosa en
aquest preu); tres capes amb morter
bicomponent, Compomix, color blau, acabat
texturitzat, a base de resines
acrílic-epoxi, càrregues minerals
calibrades i pigments (rendiment aproximat
de 0,4 kg/m² per capa), deixant assecar
totalment la capa prèvia abans d'aplicar la
següent capa i una capa de segellat amb
pintura a l'aigua bicomponent, Compopaint,
color blau, a base de resines
acrílic-epoxi, càrregues micronitzades i
pigments (rendiment aproximat de 0,3
kg/m²), aplicada amb corró, pistola o
rastell de goma. Inclús p/p de neteja de la
superfície suport i neteja final de la
superfície acabada. Sense incloure la
preparació de la superfície suport
existent, els junts de construcció, de
retracció i de dilatació, ni els junts
perimetrals.
Inclou: Neteja de la superfície suport.
Replanteig de les juntes i draps de
treball. Aplicació, amb rastell de goma, de
la capa de regularització i condicionament
de la superfície. Aplicació de les
successives capes que formen el paviment
esportiu. Assecat de cada capa abans
d'aplicar la següent, incloent raspat,
escombrada i bufat de les imperfeccions.
Neteja final del paviment. 23,88 VINT-I-TRES EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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141 m² Formació de paviment asfàltic de 4 cm de
gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa, amb àrid
granític de 22 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de
comprovació de l'anivellació de la
superfície suport, replanteig del gruix del
paviment i neteja final. Sense incloure la
preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa.
Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja
bituminosa. Execució de juntes transversals
i longitudinals en la capa de barreja
bituminosa. 6,90 SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

142 m² Formació de paviment asfàltic de 3 cm de
gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC16 surf S, per a capa
de rodolament, de composició densa, amb
àrid calcari de 16 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de
comprovació de l'anivellació de la
superfície suport, replanteig del gruix del
paviment i neteja final. Sense incloure la
preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa.
Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja
bituminosa. Execució de juntes transversals
i longitudinals en la capa de barreja
bituminosa. 4,69 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 22



143 m² Formació de paviment continu de formigó
imprès de 15 cm de gruix, amb junts,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat
en central, i abocament amb bomba, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors
homologats; acolorit i endurit
superficialment mitjançant espolsada amb
morter decoratiu de rodolament per a
paviment de formigó color blanc, compost de
ciment, àrids de sílice, additius orgànics
i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; acabat
imprès en relleu mitjançant estampació amb
motlles de goma, prèvia aplicació de
desemmotllant en pols color blanc i
segellat final mitjançant aplicació de
resina impermeabilitzant d'acabat. Inclús
p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó; col·locació i
retirada d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment; extensió, reglejat, aplicació
d'additius i curació. Neteja final del
formigó mitjançant projecció d'aigua a
pressió. Sense incloure l'execució de la
base de recolzament ni la dels junts de
dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció, de dilatació i de
retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa
de nivells. Reg de la superfície base.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Anivellat i
remolinat manual del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter
acolorit endurecedor. Aplicació del
desmoldejant fins a aconseguir una
cobriment total. Impressió del formigó
mitjançant motlles. Retirada d'encofrats.
Neteja de la superfície de formigó,
mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua
a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. 43,27 QUARANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

144 m Aïllament tèrmic de canonades en
instal·lació interior d'A.C.S., encastada
en parament, per la distribució de fluids
calents (de +40°C a +60°C), format per
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb
un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 13,0 mm de
diàmetre interior i 9,5 mm de gruix. 3,49 TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

145 m Aïllament tèrmic de canonades en
instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de
fluids calents (de +60°C a +100°C), format
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix. 16,30 SETZE EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

146 m Aïllament tèrmic de canonades en
instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de
fluids calents (de +60°C a +100°C), format
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix. 17,50 DISSET EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
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147 m Aïllament tèrmic de canonades en
instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de
fluids calents (de +60°C a +100°C), format
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix. 19,07 DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS

148 m Aïllament tèrmic de canonades en
instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de
fluids calents (de +60°C a +100°C), format
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix. 21,47 VINT-I-U EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

149 m² Aïllament per l'interior en façana de
doble fulla de fàbrica cara vista format
per escuma rígida de poliuretà projectat de
40 mm d'espessor mínim, 35 kg/m³ de
densitat mínima, aplicat mitjançant
projecció mecànica. 8,53 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS

150 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres
en contacte amb el terreny format per plafó
rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ
1250 "KNAUF INSULATION", de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa,
de 600x1250 mm i 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 1,45 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
col·locat a la base de la solera, cobert
amb un film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor, preparat per a rebre una solera
de morter o formigó (no inclosa en aquest
preu). 20,05 VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS

151 m² Aïllament tèrmic vertical de soleres en
contacte amb el terreny format per plafó
rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ
1250 "KNAUF INSULATION", de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa,
de 600x1250 mm i 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 1,15 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
col·locat en el perímetre de la solera,
cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor, preparat per a rebre una solera
de morter o formigó (no inclosa en aquest
preu). 17,58 DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

152 m² Aïllament tèrmic i acústic de sòls
flotants format per plafó de llana mineral
natural (LMN) no revestit, Ultracoustic
Suelo TPT 01 "KNAUF INSULATION", de 20 mm
d'espessor, segons UNE-EN 13162,
resistència tèrmica 0,6 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), tapat
amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor,
preparat per a rebre una solera de morter o
formigó (no inclosa en aquest preu). 8,72 VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS

153 m² Aïllament entre muntants en extradossat
autoportant de plaques (no incloses en
aquest preu), format per plafó de llana de
vidre, segons UNE-EN 13162, sense
revestiment, de 45 mm d'espessor. 4,04 QUATRE EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
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154 m² Aïllament per l'exterior en cobertes
inclinades format per poliuretà projectat
35 kg/m³, espessor 60 mm, sobre superfície
suport existent. 17,57 DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

155 m² Aïllament acústic sobre fals sostre
format per plafó de llana mineral natural
(LMN), no revestit, subministrat en
rotllos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION",
de 45 mm d'espessor. 5,17 CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

156 Ut Aixeta automescladora temporitzada per a
dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4'' i
sortida de 3/4'', totalment instal·lada,
connectat i provada 165,21 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

157 Ut Desfibrilador automàtic amb
teleasistència 1.215,40 MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS

158 Ut Cadira 51,50 CINQUANTA-U EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

159 Ut Taula quadrada de 0,8x0,8 m2 41,20 QUARANTA-U EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

160 Ut Armari de 2 m d'alçada, 0,4 m de
fondària i 1,3 m d'amplada 278,10 DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS

AMB DEU CÈNTIMS

161 Ut Llitera per a infermeria 309,00 TRES-CENTS NOU EUROS

162 Ut Pissarra blanca amb camp de futbol per a
tàctiques, amb rotulador i esborrador 51,50 CINQUANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

163 ut Seient per a graderia, clavat
directament sobre graderia de formigó.
Color blau. 12,00 DOTZE EUROS

164 ut Seient per a graderia, clavat
directament sobre graderia de formigó.
Color vermell. 12,00 DOTZE EUROS

165 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a
110 cm d'alçària, inclòs càrrega manual
sobre camió o contenidor 9,93 NOU EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

166 ut Retirada d'elements existents ancorats
al terreny (2 porteries de futbol 11, 2
porteries de futbol 7, 1 marcador, 2
banquetes), enderroc de daus de formigó i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor. 450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS

167 m Arrencada de tanques de publicitat
existents als extrems del camp, inclosa
càrrega sobre camió o contenidor 10,23 DEU EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

168 m Arrencada de tanca de simple torsió de 3
m d'alçària, amb pals i rigiditzadors,
inclòs fonamentació i càrrega manual sobre
camió o contenidor 6,23 SIS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

169 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic
modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3B), amb dotació 1 kg/m2 0,85 VUITANTA-CINC CÈNTIMS

170 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2 0,90 NORANTA CÈNTIMS
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171 m Canal de formigó polímer sense pendent,
model ULMA DP200 10R de poligras amb un
lateral superior dentada per drenar el
camp. Amplada exterior 290mm i 350mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa
de polipropilè nervada. Inclòs part
proporcional de reixes de fosa nervada
C-250 en pas de porta de vianants i
vehicles. Col·locada sobre base i laterals
de formigó amb solera de 50 mm de gruix i
parets de 30 cm i 20 cm de gruix i connexió
a xarxa de sanejament. Inclou peces
especials. 61,59 SEIXANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

172 m Subministre i col·locació de barana
d'acer galvanitzat en calent, formada per
muntants i travesser tubular de D50mm i 3
mm de gruix, muntants cada 200 cm, de 100 a
140 cm d'alçària com a màxim, inclou
ancoratge a fonament perimetral. Inclòs la
part proporcinal de portes tant corredisses
com batents, segons plànols de projecte.
Inclou la fixació o ancorat al paviment de
formigó amb perforació del paviment amb
taladre doró i reomplenat amb sika grout 33,79 TRENTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

173 m2 Parapilotes de 6m d'alçada format per
xarxa de nylon de 100x100mm en una longitud
de 60x8m d'alçada amb muntants tubulars
galvanitzats de D90 cada 5m amb part
proporcional de fonamentació i elements
necessaris per portar a terme la partida
tot completament executat. Inclou un
travesser tubular de D50mm i 3mm de gruix,
muntants cada 250 cm, el travesser soldat
entre muntants del parapilotes. Inclouen
tensors, accessoris d'ancoratge de PVC de
la xarxa i la xarxa 14,18 CATORZE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

174 m2 Parapilotes de 4m d'alçada amb xarxa de
fil trenat de poliamida de 4mm de gruix i
de 80x80 mm de pas, amb corda perimetral de
poliamida de 12mm de gruix, inclòs tensors,
muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de
4 m d'alçària, cada 4,2m amb platines i
ancorats sobre daus de formigó, inclòs els
màstils i daus de formigó, tot acabat i
col·locat. Inclouen tensors, accessoris
d'ancoratge de PVC de la xarxa i la xarxa. 7,67 SET EUROS AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS

175 ut Subministrament i col·locació de joc de
dues porteries reglamentàries de futbol 11,
de 7.32x2.44 de dimensions interiors,
fabricades en alumini extrusionat de secció
circular nervada de D120mm, amb doble canal
posterior per a la fixació d'arquillos i
ganxos de poliamida, inclou anclatges de
PVC i xarxa. 635,76 SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS

176 ut Subministrament i col·locació de joc de
dues porteries abatibles reglamentàries de
futbol 7, de 6x2 de dimensions interiors,
fabricades en alumini extrusionat de secció
circular nervada de D120mm, amb doble canal
posterior per a la fixació d'arquillos i
ganxos de poliamida, inclou anclatges de
PVC i xarxa. 645,04 SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS

177 ut Subministrament i col·locació de joc de
4 banderins de córner abatibles 63,81 SEIXANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
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178 ut Subminstrament i col·locació de
banquetes per a jugadors suplents, fabricat
amb estructura d'acer corbada fixada a
paviment, inclou ancoratge i daus de
formigó, protegit per 3 cares amb plaques
de policarbonat transparent de 3mm de
gruix, estructura d'acer pintat a l'epoxi o
galbanitzat, mides aproximades en planta
4900x1200mm. Capacitat per a 10 seients de
polipropilè. 1.082,09 MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB

NOU CÈNTIMS

179 ut Subminstrament i col·locació de marcador
electrònic bàsic de leds smd per a
exterior, fabricat amb estructura d'acer
pintada. Inclou estructura de suport,
instal·lació i treballs de connexió a xarxa
existent. Totalment col·locat i inclosa
consola principal amb comandament a
distància sense cables. 879,36 VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS

AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

180 ut Tala controlada directa d'arbre < 6m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge. Inclou deposició
controlada de residus procedents de poda o
sega, troncs i soques, amb codi 200201
segons la llista europea de residus 101,52 CENT  U EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

181 ut Connexió a xarxa de clavegueram existent 270,20 DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB
VINT CÈNTIMS

182 ut Construcció de nova caseta d'obra per a
les bombes, de 4x2x1m, amb portes
metàl·liques galvanitzades, llum,
emergència, pany normalitzat i p.p.
d'accessoris, arrebossada interior i
exteriorment, totalment acabada. 1.619,89 MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

183 ut Subministrament i col·locació de canó
sectorial de regatge, cos i braços
d'alumini, muntat sobre brides amb tub i
colze de 3'', amb 6 toberes còniques de 21,
23, 26, 28, 30 i 33 mm per a una pressió
fins a 6,5 bars, cabal fins a 104 m3/h i
alcanç fins a 60 m totalment instal·lat i
posat en funcionament 992,30 NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB TRENTA CÈNTIMS

184 ut Subministrament i col·locació d'arqueta
rectangular amb tapa de gespa artificial
tipus RAIN BIRD VB-1220CGR, per a allotjar
clau de pas i electrovàlvula del canó de
reg, amb T de 90º de 3'' i enllaços de 3''.
Inclou nivellació, preparació i rebuda a
nivell necessari. Totalment muntat 262,17 DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

AMB DISSET CÈNTIMS

185 ut Subministrament i col·locació de
protector de canó de reg fabricat en
poliester de color blanc 126,22 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

186 ut Bomba centrífuca normalitzada de 10 cv,
22,5m3/h de cabal, muntada superficialment
amb silent blocs adients sobre solera de
formigó. Inclosos accessoris necessaris per
a connexions a quadre i a dipòsit i anell
de reg. Completament instal·lada i
connectada. 1.818,36 MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS

AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

187 ut Programador electrònic de 12 estacions.
Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat. 308,81 TRES-CENTS VUIT EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
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188 ut Connexió de l'anell de reg a grup
d'impulsió, mitjançant canonada de
polietilè PE100, de 90 mm de diàmetre,
PN10, electrosoldada, fins i tot p.p. de
peces especials i muntatge (màxim 15
metres). Tot inclòs completament acabat. 273,14 DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS

AMB CATORZE CÈNTIMS

189 ut Subministrament i instal·lació de kit de
protecció antidescàrregues elèctriques 364,24 TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE

EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

190 ut Subministre i col·locació de quadre
elèctric per a bomba, compost de
magneto-tèrmic, diferencial, arrencador,
relè, sindes de seguretat i p.p.
d'accessoris 1.260,30 MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS

AMB TRENTA CÈNTIMS

191 ut Subministre i col·locació de dipòsit de
polièster reforçat de fibra de vidre, de 20
m3, amb dues boques d'home. Inclou treballs
de moviment de terres en qualsevol tipus de
terreny, protecció amb sorra i llosa de
formigó armat segons detalls de projecte.
Totalment instal·lat i provat. 9.732,11 NOU MIL SET-CENTS TRENTA-DOS

EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

192 ut Desplaçament quadre enllumenat camp
futbol des del pavelló fins al nou edifici
de vestidors. Inclou intercepció del
cablejat existent, canalització i estesa
fins a la nova ubicació del quadre,
excavació i reblert de rases, recol·locació
de quadre, desconnexió xarxa existent i
connexió xarxa nova. Inclou p.p.
d'accessoris i comprovació del
funcionament. 500,00 CINC-CENTS EUROS

193 ut Desmuntatge i retirada d'elements
existents (2 porteries, 2 cistelles
ancorades a la paret, 16 taulells de
graderies, 2 espatlleres de gimnàstica).
Inclòs càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor. 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

194 PA Desplaçament de calderes existents a
nova ubicació. Inclòs desmuntatge de
calderes, transport i col·locació a nova
ubicació (distància aproximada de 5 m).
Inclòs connexió a xarxa existent, nova
xemeneia i p.p. de tubs i accessoris per
posar les calderes en servei des de la nova
ubicació, totalment instal·lades i
provades. 1.000,00 MIL EUROS

195 PA Desplaçament de quadre elèctric existent
a nova ubicació. Inclòs desmuntatge del
quadre, transport i col·locació a nova
ubicació (distància aproximada de 5 m).
Inclòs connexió a xarxa existent i p.p. de
cables, tubs i accessoris per posar en
quadre en servei des de la nova ubicació,
totalment instal·lat i provat. 500,00 CINC-CENTS EUROS

196 m Canalització entubada de línia
d'alimentació per a electrovàlvula formada
per conductor multifilar de coure de secció
2,50 mm2 amb aïllament tipus RV-K 0,6/1KV.
Totalment instal·lat, muntat i connexionat. 2,00 DOS EUROS

197 ut Subministrament i col·locació de
finestra de fusta de 2,65x2,45 dividida
verticalment en 2 parts fixes i a la part
superior 2 parts practicables de 60 cm
d'alçada totalment muntada i col·locada. 1.750,00 MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS
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198 ut Subministrament i col·locació de
finestra de fusta de 2,65x4,75 dividida
verticalment en 4 parts fixes i a la part
superior 4 parts practicables de 60 cm
d'alçada totalment muntada i col·locada. 3.000,00 TRES MIL EUROS

199 m2 Subministrament i col·locació de plàstic
especial de planxes cel·lulars de
policarbonat de 8 mm de gruix, per
envidriar les finestres. Totalment
col·locat i muntat. 25,00 VINT-I-CINC EUROS

200 ut Mòdul de graderia formada per 1 mòdul de
5 seients, 1 mòdul d'escales i 1 mòdul de 5
seients tipus Tribuna HC63|20 de 2 files
d'altura de Daplast. Inclou col·locació de
les graderies i fixació sobre paviment de
formigó existent. 700,00 SET-CENTS EUROS

201 Ut Porta d'entrada de 203x82,5x4 cm, fulla
de tauler aglomerat emplafonat,
envernissada en taller, d'iroko, amb
motllura recta; bastiment de base de pi
país de 130x40 mm; galzes de MDF rexapat
d'iroko de 130x20 mm; tapajunts de MDF
rexapat d'iroko de 70x10 mm. 304,34 TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

202 Ut Porta de pas cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, empostissada de fusta
massissa, envernissada en taller, amb
empostissat amb entaulat horitzontal de
fusta massissa d'iroko; bastiment de base
de pi país de 90x35 mm; galzes massissos,
d'iroko de 90x20 mm; tapajunts massissos,
d'iroko de 70x15 mm; amb ferraments de
penjar i de tanca. 346,52 TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

203 m² Extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, W 625 "KNAUF", realitzat
amb placa de guix laminat - |15 Standard
(A)|, ancorada als forjats mitjançant
estructura formada per canals i muntants;
63 mm de gruix total, separació entre
muntants 600 mm. 16,15 SETZE EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

204 m² Fulla de partició interior de 7 cm
d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda
amb morter de ciment M-5. 14,45 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

205 m² Fulla de partició interior de 7 cm
d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda
amb morter de ciment M-5. 14,45 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

206 m² Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar, per instal·lació de gas. 0,78 SETANTA-VUIT CÈNTIMS

207 m² Ajudes de ram de paleta en edifici
d'altres utilitats, per instal·lació de
fontaneria. 1,86 U EURO AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
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208 m² Coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipusinvertida,
pendent del 1% al 5%, composta de: formació
de pendents: formigó cel·lular de ciment
escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R
i additiu airejant, resistència a
compressió major o igual a 0,2 MPa, amb
espessor medi de 12 cm; impermeabilització
bicapa adherida: làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50),
col·locada amb emprimació asfàltica, tipus
EA, i làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140)
adherida a l'anterior amb bufador, sense
coincidir les seves juntes; capa separadora
sota aïllament: geotèxtil de fibres de
polièster (150 g/m²); aïllament tèrmic:
plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam
C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de
superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 600x1250 mm i 100 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa;
capa separadora sota protecció: geotèxtil
de fibres de polièster (200 g/m²); capa de
protecció: 5 cm de còdol de 16 a 32 mm de
diàmetre. 82,33 VUITANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

209 m² Subministrament i muntatge de cobertura
de vessants de cobertes inclinades, amb una
pendent major del 10%, amb plaques de
fibrociment sense amiant, color natural,
perfil granonda, fixades mecànicament a
qualsevol tipus de corretja estructural (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
cavalcaments, elements de fixació,
accessoris, junts, acabats perimètriques i
d'altres peces del tot per a la resolució
de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per
faldó. Tall, preparació i col·locació de
les plaques. Execució de juntes i
perímetre. Fixación mecànic de les plaques.
Resolució de punts singulars amb peces de
rematada. 32,49 TRENTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

210 m² Subministrament i muntatge de cobertura
de vessants de cobertes inclinades, amb una
pendent major del 10%, amb plaques
translúcides trapezoïdals de polièster,
color ivori RAL 1015, formades per resina
de polièster reforçada amb fibra de vidre,
de 6 mm d'espessor, fixades mecànicament a
qualsevol tipus de corretja estructural (no
inclosa en este precio). Inclús p/p de
cavalcaments, elements de fixació,
accessoris, junts, acabats perimètriques i
d'altres peces del tot per a la resolució
de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per
faldó. Tall, preparació i col·locació de
les plaques. Execució de juntes i
perímetre. Fixación mecànic de les plaques.
Resolució de punts singulars amb peces de
rematada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte. 21,03 VINT-I-U EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
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211 m² Alicatat amb rajola de València llis,
1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², col·locat sobre
una superfície suport de fàbrica en
paraments interiors, mitjançant morter de
ciment M-5, sense junt (separació entre 1,5
i 3 mm); amb cantoneres de PVC. 22,22 VINT-I-DOS EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

212 m² Pintura plàstica amb textura llisa,
color a escollir, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals
interiors de morter de ciment, mà de fons i
dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m²
cada mà). 7,50 SET EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

213 m² Pintura plàstica amb textura llisa,
color blanc, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de guix
o escaiola, mà de fons i dues mans d'acabat
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). 7,13 SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

214 m² Pintura de dos components, a base de
poliuretà alifàtic i dissolvent, de color
vermell RAL 3016, acabat mat, aplicada en
dues mans, (rendiment: 0,2 kg/m² cada mà),
sobre superfícies interiors de formigó o de
morter autoanivellant, prèvia aplicació de
0,3 kg/m² d'emprimació de dos components, a
base de resina epoxi (sense incloure la
preparació del suport). 10,91 DEU EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

215 m² Arrebossat de ciment, a bona vista,
aplicat sobre un parament vertical
interior, fins a 3 m d'alçària, acabat
superficial rugós, amb morter de ciment
M-5, prèvia col·locació de malla
antiàlcalis amb canvis de material i en els
frons de forjat. 10,14 DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

216 m² Arrebossat de ciment, a bona vista,
aplicat sobre un parament vertical
interior, en el extrasdós de la fulla
exterior de façana amb cambra d'aire, fins
a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós,
amb morter de ciment hidròfug M-5. 6,33 SIS EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS

217 m² Capa fina de pasta anivelladora de
terres, tipus CT C20 F6 segons UNE-EN
13813, de 2 mm d'espessor, aplicada
manualment, per a regularització i
anivellació de la superfície suport
interior de formigó o morter, prèvia
aplicació d'emprimació de resines
sintètiques modificades, que actua com a
pont d'unió (sense incloure la preparació
del suport), preparada per rebre paviment
ceràmic, de suro, de fusta, laminatge,
flexible o tèxtil (no inclòs en aquest
preu). 7,56 SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

218 m² Base per a paviment interior de morter
autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6
segons UNE-EN 13813, de 60 mm d'espessor,
abocada sobre làmina d'aïllament per a
formació de sòl flotant, mitjançant
aplicació mecànica (amb
mescladora-bombadora). 9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS
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219 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres
rústic, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m²,
rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu
per a interiors, Ci sense cap
característica addicional, color gris, i
rejuntades amb beurada de ciment blanc, L,
BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i
3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat
de les peces. 18,66 DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS

220 m² Fals sostre continu per revestir, situat
a una alçada menor de 4 m, de plaques
nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb
cantell recte i acabat llis, suspeses del
forjat mitjançant barres metàl·liques. 12,14 DOTZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

221 m² Mirall de lluna incolora, de 3 mm
d'espessor, fixat amb massilla al parament. 40,16 QUARANTA EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

222 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc
baix i sortida per a connexió vertical,
sèrie Giralda "ROCA", color blanc, de
390x680 mm. 238,65 DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

223 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu,
sèrie Giralda "ROCA", color blanc, de
560x480 mm, equipat amb aixetes
monocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model
5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184
mm i desguàs, acabat crom. 316,69 TRES-CENTS SETZE EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

224 Ut Urinari amb alimentació vista i desguàs
sifònic encastat, sèrie Mural "ROCA", color
blanc, de 330x460 mm, equipat amb aixeta
temporitzada, Sprint "ROCA", model
5A9224C00, acabat crom, de 92x50 mm. 217,46 DOS-CENTS DISSET EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

225 Ut Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, amb osques antilliscants, d'acer
inoxidable AISI 304 polit. 102,60 CENT  DOS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

226 Ut Portarrotllos de paper higiènic
domèstic, amb tapa, d'acer inoxidable AISI
304, color crom. 15,43 QUINZE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

227 Ut Tovalloler de barra, d'acer inoxidable
AISI 304, color crom. 18,21 DIVUIT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

228 Ut Penjador per a bany, d'acer inoxidable
AISI 304, color crom. 7,58 SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

229 Ut Banc per a vestuari amb respatller,
penja-robes, altell i sabater, de 1000 mm
de longitud, 380 mm de profunditat i 1810
mm d'alçada. 135,43 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

230 Ut Banc per a vestuari, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profunditat i 490 mm
d'alçada. 62,84 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

231 Ut Cabina amb porta i 1 lateral, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor. 574,98 CINC-CENTS SETANTA-QUATRE

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 32



232 Ut Cabina amb porta, de tauler fenòlic HPL,
de 13 mm d'espessor. 365,21 TRES-CENTS SEIXANTA-CINC

EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS

233 Ut Subministrament i instal·lació de
cistella traslladable de bàsquet de 3,95 m
d'altura formada per: pal de tub d'acer de
120 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, amb
colze corbat soldat, quadre de tub
rectangular de 50x30 cm i tirants de tub
d'acer, tot això pintat amb pols de
polièster, tauler de contraplacat fenòlic,
de 180x105 cm i 30 mm de gruix, cèrcol de
vareta massissa de 20 mm d'espessor
col·locat a una altura de 3,05 m i xarxa de
cotó amb cordes de 6 mm de diàmetre amb
dotze punts de fixació al cèrcol, per a
usuaris de més de 8 anys, col·locada
directament sobre el paviment amb quatre
rodes, dues varetes de fixació i dos
contrapesos de formigó. Inclús p/p de
replanteig, i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.513,48 MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS

AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

234 Ut Subministrament i instal·lació de
porteria traslladable d'handbol o futbol
sala de 3 m de base i 2 m d'altura formada
per: pals i travesser de secció quadrada de
80x80 mm, d'acer amb acabat en poliuretà en
franges blanques i vermelles, base de tub
de secció rectangular de 80x40 mm i xarxa
de niló amb cordes de 3,5 mm de diàmetre
amb suports de poliamida per a subjecció de
la xarxa a la porteria, fixat a una
superfície suport (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de replanteig, i fixació
de l'equipament esportiu. Totalment muntada
i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 528,49 CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS

235 Ut Embornal prefabricat de formigó, de
50x30x60 cm. 68,71 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

236 Ut Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre
interior i de 1,6 m d'alçada útil interior,
de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu
d'espessor rebut amb morter de ciment M-5,
adreçat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment hidròfug M-15 i elements
prefabricats de formigó en massa, sobre
solera de 25 cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb
malla electrosoldada, amb tancament de tapa
circular i marc de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres,
zones per als vianants o aparcaments
comunitaris. 470,52 QUATRE-CENTS SETANTA EUROS

AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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237 Ut Marcat i senyalització de pista de
futbol sala amb pintura acrílica mat via
aigua. 448,67 QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

238 Ut Marcat i senyalització de pista de
bàsquet amb pintura acrílica mat via aigua. 448,67 QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

239 Ut Marcat i senyalització de pista de
handbol amb pintura acrílica mat via aigua. 448,67 QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

240 Ut Marcat i senyalització de pista de
voleibol amb pintura acrílica mat via
aigua. 295,32 DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS

AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS

241 m³ Aportació de terra vegetal, suministrada
a granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant retroexcavadora. 22,73 VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

242 m² Reg amb mitjans mecànics, mitjançant
camió cisterna amb equip de polvorització,
amb un rendiment de 5 l/m². 0,11 ONZE CÈNTIMS

243 m Llosa prefabricat de formigó de color
blanc, per cobriment de murs, en peces de
50x25x4 cm. 17,41 DISSET EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

244 Ut Porta de pas de 1x2 m constituïda per
malla de simple torsió amb acabat
galvanitzat en calent de 8 mm de passada de
malla i 1,1 mm de diàmetre. 85,98 VUITANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

245 m Tancament de parcel·la format per malla
de simple torsió, de 8 mm de passada de
malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i muntants de pilars d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m
d'altura. 15,14 QUINZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

246 m Tancament de parcel·la format per malla
de simple torsió, de 8 mm de passada de
malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i muntants de pilars d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m
d'altura. 15,14 QUINZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

247 m Tancament de parcel·la format per malla
electrosoldada, de 50x50 mm de passada de
malla i 4 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i plastificat en color verd RAL
6015, amb bastidor de perfil buit d'acer
galvanitzat i plastificat en color verd RAL
6015 de secció 30x30x1,5 mm i muntants de
pals de tub rectangular d'acer galvanitzat
i plastificat en color verd RAL 6015, de
60x60x1,5 mm i altura 2,50 m. 32,77 TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

248 m Vorera - Recta - MC - A4 (20x8) - B- H -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340. 22,28 VINT-I-DOS EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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249 m² Paviment continu de formigó armat de 15
cm de gruix, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/I fabricat en central, i abocada
des de camió, estès i vibrat manual, i
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; acabat imprès en
relleu i tractat superficialment amb morter
decoratiu de rodolament per a formigó
imprès, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²;
desemmotllant en pols color blanc i capa de
segellat final amb resina impermeabilitzant
d'acabat. 30,66 TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS

250 m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb
barreja bituminosa contínua en calent de
composició semidensa, tipus S20. 8,89 VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

251 m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb
barreja bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus D12. 9,06 NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS
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TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 



Advertència:

Peó ordinari construcció.

Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 …

3% Costos indirectes

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 11…
3% Costos indirectes

Retirada d'elements existents ancorats al…
3% Costos indirectes

Arrencada tanques de publicitat
3% Costos indirectes

Arrencada de tanca de simple torsió de 3 …
3% Costos indirectes
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Tala controlada directa d'arbre < 6m d'al…
3% Costos indirectes

Peó especialitzat construcció.
Peó ordinari construcció.

Martell pneumàtic.
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de …

3% Costos indirectes

Ajudant construcció d'obra civil.

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 …

3% Costos indirectes

Ajudant construcció d'obra civil.

Bulldozer sobre cadenes D-6 de 103 kW.
Motoanivelladora de 135 CV.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 …
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Compactador monocilíndric vibrant autopro…
Camió basculant de 10 t de càrrega, de 22…

3% Costos indirectes

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 2



Ajudant construcció d'obra civil.

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Compactador monocilíndric vibrant autopro…

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Compactador monocilíndric vibrant autopro…
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…

Tot-u artificial granític.

3% Costos indirectes

Camió de transport de 12 t amb una capaci…

3% Costos indirectes

Cànon d'abocament per lliurament de resid…

3% Costos indirectes
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Camió de transport de 12 t amb una capaci…

3% Costos indirectes

Cànon d'abocament per lliurament de resid…

3% Costos indirectes

Camió basculant de 20 t de càrrega, de 21…

3% Costos indirectes

Cànon d'abocament per lliurament de terre…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 23…
Compactador de pneumàtics autopropulsat, …
Estenedora asfàltica de cadenes 110 CV.

Barreja bituminosa contínua en calent AC2…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 23…
Compactador de pneumàtics autopropulsat, …
Estenedora asfàltica de cadenes 110 CV.

Barreja bituminosa contínua en calent de …

3% Costos indirectes

Reg d'adherència amb betum asfàltic
3% Costos indirectes

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa c…
3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Carretó elevador dièsel de doble tracció …
Estenedora fibril·ladora per a gespa sint…

Àrid silici, de granulometria compresa en…
Banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape …
Adhesiu de poliuretà bicomponent "COMPOSA…
Gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm "C…
Gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 (12…
Gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 Lín…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Camió bomba estacionat a obra, per bombei…
Regla vibrant de 3 m.
Hidronetejadora a pressió.

Separador homologat per paviments continu…
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500…
Morter decoratiu de rodolament per a form…
Desemmotllant en pols color blanc, aplica…
Resina impermeabilitzant, aplicada per la…
Formigó HA-25/B/20/I, fabricat en central.
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3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…
Regla vibrant de 3 m.

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri…
Vorera recta de formigó, monocapa, amb se…

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Camió amb cisterna d'aigua.
Safata vibrant de 300 kg, amplada de treb…
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 22…
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…

Cinta plastificada.

3% Costos indirectes

Canal de formigó polímer
3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30…

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30…

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat …

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30…

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500…
Encofrat per a formació de cos de pou de …
Encofrat per a formació de con asimètric …
Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en ce…
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent…
Pate de polipropilè conformat en U, per p…
Tapa circular i marc de foneria dúctil de…

3% Costos indirectes

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 9

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmet…
Encofrat per a formació d'arquetes de sec…
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent…
Marc i tapa de ferro colat, 50x50 cm, per…
Col·lector de connexió de PVC, amb tres e…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmet…
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
Embornal amb fons i sortida frontal, regi…
Marc i reixeta de foneria dúctil, classe …

3% Costos indirectes

Connexió a xarxa de clavegueram existent
3% Costos indirectes
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Peó ordinari construcció.

Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Camió amb cisterna d'aigua.
Safata vibrant de 300 kg, amplada de treb…
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 22…
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…

Cinta plastificada.

3% Costos indirectes

Subministrament i col·locació de canó sec…
3% Costos indirectes

Subministrament i col·locació de protecto…
3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè PE 100, de color negre a…

3% Costos indirectes
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Canalització entubada de línia d'alimenta…
3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè PE 100, de color negre a…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant electricista.
Peó ordinari construcció.

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30…
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub corbable, subministrat en rotllo, de …
Cable unipolar RV, no propagador de la fl…
Material auxiliar per a instal·lacions el…
Cinta de senyalització de polietilè, de 1…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Camió amb grua de fins a 6 t.

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Pericó de formigó armat, de 700x700 mm de…
Material auxiliar per a infrastructura de…

3% Costos indirectes

Subministrament i col·locació d'arqueta r…
3% Costos indirectes

Construcció de nova caseta d'obra per a l…
3% Costos indirectes

Bomba centrífuca normalitzada de 10 cv, 2…
3% Costos indirectes

Programador electrònic de 12 estacions. I…
3% Costos indirectes

Connexió de l'anell de reg a grup d'impul…
3% Costos indirectes
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Subministrament i instal·lació de kit de …
3% Costos indirectes

Subministre i col·locació de quadre elèct…
3% Costos indirectes

Subministre i col·locació de dipòsit de p…
3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.
Peó ordinari construcció.

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Malla de simple torsió, de 8 mm de passad…
Pal de tub en esquadra d'acer galvanitzat…
Pal de tub intermedi d'acer galvanitzat d…
Pal de tub interior de reforç d'acer galv…
Pal de tub extrem d'acer galvanitzat de 4…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª serraller.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant serraller.
Ajudant construcció d'obra civil.

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Malla de simple torsió, de 8 mm de passad…
Porta de pas constituïda per marcs de tub…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª serraller.
Ajudant serraller.
Peó ordinari construcció.

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Perfil buit d'acer galvanitzat i pintat, …
Pal de perfil buit d'acer galvanitzat i p…
Malla electrosoldada, de 50x50 mm de pass…

3% Costos indirectes

Subministre i col·locació de barana d'ace…
3% Costos indirectes

Parapilotes de 6m d'alçada
3% Costos indirectes

Parapilotes de 4m d'alçada
3% Costos indirectes

Subministrament i col·locació de joc de d…
3% Costos indirectes

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 15

Subministrament i col·locació de joc de d…
3% Costos indirectes

Subministrament i col·locació de joc de 4…
3% Costos indirectes

Subminstrament i col·locació de banquetes…
3% Costos indirectes

Subminstrament i col·locació de marcador …
3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció en treballs de ram…
Peó especialitzat construcció.
Peó ordinari construcció.

Martell pneumàtic.
Compressor portàtil dièsel mitja pressió …
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª encofrador.
Ajudant muntador de prefabricats interior…

Agent desemmotllador biodegradable en fas…
Tauler contraplacat fenòlic de fusta de p…
Estructura suport de sistema d'encofrat v…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª estructurista, en treballs de …
Ajudant muntador d'aïllaments.

Camió bomba estacionat a obra, per bombei…

Formigó HA-30/B/20/I, fabricat en central.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500…
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3…

3% Costos indirectes

Seient per a graderia, clavat directament…
3% Costos indirectes

Seient per a graderia, clavat directament…
3% Costos indirectes
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Ajudant construcció d'obra civil.

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 …

3% Costos indirectes

Ajudant construcció d'obra civil.

Bulldozer sobre cadenes D-6 de 103 kW.
Motoanivelladora de 135 CV.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 …
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Compactador monocilíndric vibrant autopro…
Camió basculant de 10 t de càrrega, de 22…

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Pala carregadora sobre pneumàtics de 85 C…
Camió amb cisterna d'aigua.
Safata vibrant de 300 kg, amplada de treb…

Grava de pedrera de pedra calcària, de 40…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció.
Ajudant construcció.
Peó ordinari construcció.

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…
Regla vibrant de 3 m.

Separador homologat per soleres.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500…
Formigó HA-30/B/20/I, fabricat en central…
Plafó rígid de poliestirè expandit, segon…

3% Costos indirectes

Camió basculant de 20 t de càrrega, de 21…

3% Costos indirectes

Cànon d'abocament per lliurament de terre…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.

Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat e…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B…
Separador homologat per fonamentacions.
Formigó HA-30/B/20/IIa, fabricat en centr…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B…
Separador homologat per pilars.
Sistema d'encofrat per a pilars de formig…
Formigó HA-30/B/20/IIa, fabricat en centr…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B…
Separador homologat per forjats reticular…
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500…
Cassetó de poliestirè expandit, 68x50x40 …
Sistema d'encofrat continu per a forjat r…
Tauler aglomerat hidròfug, de 22 mm d'esp…
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3…
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Formigó HA-30/B/20/IIa, fabricat en centr…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª fuster.
Ajudant fuster.

Tapajuntes massís, iroko, 70x15 mm, per e…
Fusteria exterior sense guia de persiana,…
Cargol d'unió zinc/pavón.
Imant de tancament reforçat.
Tirador finestra/balconera de llautó.
Cremona per taula per a finestra i balcon…
Pomel·la de llautó pla 80x52 mm.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció en treballs de ram…
Peó ordinari construcció en treballs de r…

Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció en treballs de ram…
Peó ordinari construcció en treballs de r…

Bloc CV de formigó, llis hidròfug, color …
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B…
Additiu hidròfug per a impermeabilització…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª vidrier.
Ajudant vidrier.

Cartutx de silicona sintètica incolora El…
Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA …
Material auxiliar per la col·locació de v…
Perfil continu de neoprè per a la col·loc…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Morter de juntes per prefabricats de form…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N, hidrò…
Llosa prefabricat de formigó de color bla…
Tractament superficial hidrofugant, de su…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª fuster.
Ajudant fuster.

Bastiment de base de fusta de pi, 130x40 …
Galze de MDF, amb rexapat de fusta, iroko…
Tapajuntes de MDF, amb rexapat de fusta, …
Porta d'entrada de tauler aglomerat empla…
Joc de maneta sobre escut llarg extrarefo…
Agafador exterior amb escut en alumini an…
Espiell òptic gran angular de 14 mm de di…
Frontissa de seguretat de 100x60 mm, en a…
Pany d'embotir, front, accessoris i cargo…
Cargol d'acer 19/22 mm.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª fuster.
Ajudant fuster.

Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m…
Galze massís, iroko, 90x20 mm, envernissa…
Tapajuntes massís, iroko, 70x15 mm, enver…
Porta de pas cega d'iroko, de 203x82,5x3,…
Joc de maneta i escut llarg de ferro, sèr…
Pomel·la de 110x60 mm, en ferro pla polit…
Cargol d'acer 19/22 mm.
Tancament d'embotir, front, accessoris i …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador de prefabricats inter…
Ajudant muntador de prefabricats interior…

Cinta de junts "KNAUF" de 50 mm d'amplada.
Banda acústica de dilatació "KNAUF" de 50…
Muntant 48/35 "KNAUF" d'acer galvanitzat,…
Canal 48/30 "KNAUF" d'acer galvanitzat, s…
Pasta de junts Jointfiller F-1 GLS "KNAUF…
Pasta d'agafament Perlfix "KNAUF", segons…
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12…
Fixació composta per tac i cargol 5x27.
Cargol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x25.

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció en treballs de ram…
Peó ordinari construcció en treballs de r…

Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …

3% Costos indirectes

Oficial 2ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Perforadora amb corona diamantada i supor…

3% Costos indirectes

Oficial 2ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Perforadora amb corona diamantada i supor…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent…
Tapa de formigó armat prefabricat, 85x85x…
Conjunt d'elements necessaris per garanti…
Conjunt de peces de PVC per realitzar en …

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent…
Tapa de formigó armat prefabricat, 85x85x…
Conjunt d'elements necessaris per garanti…
Conjunt de peces de PVC per realitzar en …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent…
Tapa de formigó armat prefabricat, 85x85x…
Conjunt d'elements necessaris per garanti…
Conjunt de peces de PVC per realitzar en …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent…
Tapa de formigó armat prefabricat, 85x85x…
Conjunt d'elements necessaris per garanti…
Conjunt de peces de PVC per realitzar en …

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent…
Tapa de formigó armat prefabricat, 96x96x…
Conjunt d'elements necessaris per garanti…
Conjunt de peces de PVC per realitzar en …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent…
Tapa de formigó armat prefabricat, 85x85x…
Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm.
Conjunt d'elements necessaris per garanti…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Camió amb grua de fins a 6 t.

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica …
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en ce…
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent…
Anell prefabricat de formigó en massa, pe…
Con asimètric per brocal de pou, prefabri…
Pate de polipropilè conformat en U, per p…
Tapa circular i marc de foneria dúctil de…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª lampista.
Oficial 2ª construcció.
Ajudant lampista.
Peó especialitzat construcció.

Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30…
Martell pneumàtic.
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de …

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat …
Líquid netejador per enganxat mitjançant …
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó especialitzat construcció.

Martell pneumàtic.
Compressor portàtil dièsel mitja pressió …

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Material per a execució de junta flexible…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant lampista.
Peó ordinari construcció.

Camió amb cisterna d'aigua.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30…
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat …
Repercussió, per m de canonada, d'accesso…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de PVC llis, per sanejament soterrat …
Repercussió, per m de canonada, d'accesso…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Canaleta prefabricada de formigó polímer,…
Reixeta entramat d'acer galvanitzat, clas…
Material auxiliar per sanejament.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Líquid netejador per enganxat mitjançant …
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Líquid netejador per enganxat mitjançant …
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Tub de PVC, de 75 mm de diàmetre i 1,2 mm…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 28



Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Líquid netejador per enganxat mitjançant …
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Tub de PVC, de 90 mm de diàmetre i 1,2 mm…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Líquid netejador per enganxat mitjançant …
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Terminal de ventilació de PVC, de 83 mm d…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Líquid netejador per enganxat mitjançant …
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Terminal de ventilació de PVC, de 110 mm …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè, per a unió per electrof…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè, per a unió per electrof…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè, per a unió per electrof…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè, per a unió per electrof…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè, per a unió per electrof…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè, per a unió per electrof…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Caixa sifònica de PVC "NUEVA TERRAIN", de…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmet…
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
Embornal amb fons i sortida frontal, regi…
Marc i reixeta de foneria dúctil, classe …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Conductor de coure nu, de 35 mm².
Placa de coure electrolític pur per a con…
Soldadura aluminotèrmica del cable conduc…
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant electricista.
Peó ordinari construcció.

Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de f…
Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de di…
Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de di…
Material auxiliar per a instal·lacions el…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable e…
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagado…
Conductor de coure de 1,5 mm² de secció, …
Material auxiliar per a instal·lacions el…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Guardamotor per a protecció davant sobrec…
Interruptor general automàtic (IGA), amb …
Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb …
Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb …
Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb …
Interruptor diferencial instantani, 2P/63…
Interruptor diferencial selectiu, 4P/40A/…
Caixa per encastar amb porta opaca, per a…
Bobina de protecció contra sobretensions …
Material auxiliar per a instal·lacions el…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb t…
Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simpl…
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica,…
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n…
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n…
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n…
Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable e…
Caixa d'encastar universal, enllaç per el…
Caixa d'encastar universal, enllaç per el…
Caixa de derivació per a encastar de 105x…
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagado…
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagado…
Material auxiliar per a instal·lacions el…

3% Costos indirectes

Desplaçament quadre enllumenat camp futbo…
3% Costos indirectes
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Oficial 1ª lampista.
Oficial 1ª construcció.
Oficial 2ª construcció.
Ajudant lampista.
Peó ordinari construcció.

Martell pneumàtic.
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de …

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria…
Pericó prefabricat de polipropilè, 30x30x…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Connexió de servei de polietilè PE 100, d…
Collaret de presa en càrrega de PP, per a…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant lampista.
Peó ordinari construcció.

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub d'acer galvanitzat estiratge sense so…
Cinta anticorrosiva, de 5 cm d'ample, per…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Marc i tapa de ferro colat dúctil de 40x4…
Aixeta de comprovació de llautó, per rosc…
Vàlvula de comporta de llautó fosa, per r…
Vàlvula de retenció de llautó per roscar …
Material auxiliar per a instal·lacions de…
Filtre retenidor de residus de llautó, am…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Grup de pressió, format per 2 bombes cent…
Material auxiliar per a instal·lacions de…
Maneguet antivibració, de goma, amb rosca…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie …
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie …
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie …
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie …
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie …
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Tub corbable de PVC, corrugat, de color n…
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagad…
Caldera mural a gas N, per a calefacció, …
Termòstat d'ambient.
Material auxiliar per instal·lacions de c…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb…
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Comptador d'aigua freda, per roscar, de 1…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula de retenció de llautó per roscar …
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de g…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…
Filtre retenidor de residus de llautó, am…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb…
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Comptador d'aigua freda, per roscar, de 1…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula de retenció de llautó per roscar …
Tub de polietilè reticulat (PE-X) amb bar…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…
Filtre retenidor de residus de llautó, am…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Camisa aïlant cilíndrica modelada de llan…
Emulsió asfàltica per a protecció de cami…
Pintura protectora de polietilè clorosulf…
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de g…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb…
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Tub de polietilè reticulat (PE-X) amb bar…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb…
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Tub de polietilè reticulat (PE-X) amb bar…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb…
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Tub de polipropilè copolímer random (PP-R…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de g…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Tub de polietilè reticulat (PE-X) amb bar…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en…
Cable unipolar H07V-K amb conductor multi…
Electrobomba centrífuga de tres velocitat…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula de retenció de llautó per roscar …
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de g…
Maneguet antivibració, de goma, amb rosca…
Filtre retenidor de residus de llautó, am…
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetr…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en…
Cable unipolar H07V-K amb conductor multi…
Electrobomba centrífuga de tres velocitat…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula de retenció de llautó per roscar …
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de g…
Maneguet antivibració, de goma, amb rosca…
Filtre retenidor de residus de llautó, am…
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetr…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en…
Cable unipolar H07V-K amb conductor multi…
Electrobomba centrífuga de tres velocitat…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula de retenció de llautó per roscar …
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de g…
Maneguet antivibració, de goma, amb rosca…
Filtre retenidor de residus de llautó, am…
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetr…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Got d'expansió tancat amb una capacitat d…
Connexió per a vasos d'expansió, formada …
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetr…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Vas d'expansió per a A.C.S. d'acer vitrif…
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetr…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosc…
Interacumulador d'acer vitrificat, amb be…
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.

Purgador automàtic d'aire amb boia i rosc…
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de captadors sola…
Ajudant instal·lador de captadors solars.

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Captador solar tèrmic pla, amb panell de …
Estructura suport, per a coberta plana, p…
Kit de connexions hidràuliques per a capt…
Solució agua-glicol per a replè de captad…
Vàlvula de seguretat especial per a aplic…
Purgador automàtic, especial per a aplica…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en…
Centraleta de control de tipus diferencia…
Sonda de temperatura per a centraleta de …
Cable de bus de comunicacions d'un parell…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.

Línia frigorífica doble realitzada amb ca…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.

Línia frigorífica doble realitzada amb ca…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.

Equip d'aire condicionat, sistema aire-ai…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.

Equip d'aire condicionat, sistema aire-ai…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª instal·lador de gas.
Oficial 1ª construcció.
Oficial 2ª construcció.
Ajudant instal·lador de gas.
Peó ordinari construcció.

Martell pneumàtic.
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de …

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
Tapa de PVC, per a arquetes de gas de 30x…
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r…
Connexió de servei de polietilè d'alta de…
Collaret de presa en càrrega, de PVC, per…
Pericó prefabricat registrable de polipro…
Prova d'estanquitat per a instal·lació de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de gas.
Oficial 1ª pintor.
Ajudant instal·lador de gas.

Esmalt sintètic, color a escollir de la c…
Pasta hidròfuga.
Tub de coure estirat en fred sense soldad…
Tub metàl·lic de 25 mm de diàmetre i 1,5 …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.

Tub de coure estirat en fred sense soldad…
Material auxiliar per a muntatge i subjec…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.

Regulador de pressió amb vàlvula de segur…
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.

Regulador de pressió regulable amb manòme…
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.

Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabda…
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.

Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota …
Material auxiliar per a instal·lacions de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm …
Material auxiliar per instal·lació d'apar…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Lluminària d'encastar quadrada (modular),…
Tub fluorescent T5 de 14 W.
Material auxiliar per instal·lació d'apar…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Lluminària d'encastar modular, de 596x596…
Tub fluorescent TL de 18 W.
Material auxiliar per instal·lació d'apar…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Lluminària d'emergència, amb tub lineal f…
Marc d'encastar, per a lluminària d'emerg…

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Placa de senyalització d'equips contra in…
Material auxiliar per a la fixació de pla…

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Extintor portàtil de pols químic ABC poli…

3% Costos indirectes
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Ajudant construcció d'obra civil.

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 k…
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de …

3% Costos indirectes

Ajudant construcció d'obra civil.

Talladora de paviment amb arrencada, desp…

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Camió amb cisterna d'aigua.
Safata vibrant de 300 kg, amplada de treb…
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 22…
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…

Cinta plastificada.

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 23…
Compactador de pneumàtics autopropulsat, …
Estenedora asfàltica de cadenes 110 CV.

Barreja bituminosa contínua en calent de …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 23…
Compactador de pneumàtics autopropulsat, …
Estenedora asfàltica de cadenes 110 CV.

Barreja bituminosa contínua en calent de …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª instal·lador de gas.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant instal·lador de gas.
Peó ordinari construcció.

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub de polietilè d'alta densitat, de 110 …

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant lampista.

Tub de polietilè PE 100, de color negre a…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant electricista.
Peó ordinari construcció.

Camió amb cisterna d'aigua.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30…
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub corbable, subministrat en rotllo, de …
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador …
Material auxiliar per a instal·lacions el…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Camió amb grua de fins a 6 t.

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Pericó de formigó armat, de 700x700 mm de…
Material auxiliar per a infrastructura de…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb…
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de …
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de …
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de …
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de …
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª aplicador de productes aïllant…
Ajudant aplicador de productes aïllants.

Maquinària per a projecció de productes a…

Escuma rígida de poliuretà projectat "in …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Cinta autoadhesiva per closa de juntes.
Plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfo…
Film de polietilè de 0,20 mm de gruix.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Cinta autoadhesiva per closa de juntes.
Plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfo…
Film de polietilè de 0,20 mm de gruix.

3% Costos indirectes

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 49

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Cinta autoadhesiva per closa de juntes.
Plafó de llana mineral natural (LMN) no r…
Film de polietilè de 0,20 mm de gruix.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Plafó de llana de vidre, segons UNE-EN 13…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant muntador d'aïllaments.

Plafó de llana mineral natural (LMN), no …

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció.
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab…
Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
Ajudant aplicador de làmines impermeabili…
Ajudant muntador d'aïllaments.
Peó ordinari construcció.

Cantell rodat de 16 a 32 mm de diàmetre.
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Formigó cel·lular de ciment escumat, a ba…
Geotèxtil no teixit compost per fibres de…
Geotèxtil no teixit compost per fibres de…
Emprimació asfàltica, tipus EA, UNE 10423…
Làmina de betum modificat amb elastòmer S…
Làmina de betum modificat amb elastòmer S…
Plafó rígid de poliestirè expandit, segon…
Plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfo…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª enrajolador.
Ajudant enrajolador.

Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Rajola ceràmica de rajola de València lli…
Cantonera de PVC en cantonades enrajolade…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.

Emulsió acrílica aquosa com fixador de su…
Pintura plàstica per a interior en disper…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N, hidrò…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª aplicador de morter autoanivel…
Ajudant aplicador de morter autoanivellan…

Mescladora-bombadora per morters autonive…

Morter autoanivellant de ciment CT C20 F6…
Plafó rígid de poliestirè expandit, segon…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Emprimació de resines sintètiques modific…
Pasta anivelladora de terres tipus CT C20…
Plafó rígid de poliestirè expandit, segon…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª enrajolador.
Ajudant enrajolador.

Ciment blanc BL-22,5 X, per pavimentació,…
Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.
Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a int…
Rajola ceràmica de gres rústic 2/0/-/-, 2…

3% Costos indirectes

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 52



Oficial 1ª escaiolista.
Peó escaiolista.

Barra metàl·lica d'acer galvanitzat de 3 …
Filferro d'acer galvanitzat de 0,7 mm de …
Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.
Peó ordinari construcció.

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Malla de simple torsió, de 8 mm de passad…
Pal de tub en esquadra d'acer galvanitzat…
Pal de tub intermedi d'acer galvanitzat d…
Pal de tub interior de reforç d'acer galv…
Pal de tub extrem d'acer galvanitzat de 4…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà…
Regla vibrant de 3 m.
Hidronetejadora a pressió.

Separador homologat per paviments continu…
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500…
Morter decoratiu de rodolament per a form…
Desemmotllant en pols color blanc, aplica…
Resina impermeabilitzant, aplicada per la…
Formigó HA-30/B/20/I, fabricat en central.
Segellat de junt de dilatació amb massill…
Poliestirè expandit en junts de dilatació…

3% Costos indirectes

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 53

Peó jardiner.

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti…

Terra vegetal garbellada, subministrada a…

3% Costos indirectes

Camió cisterna amb equip de polvorització…

Aigua.

Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.

Banc per a vestuari amb respatller, penja…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.

Aixeta de regulació de 1/2", per a inodor…
Inodor de porcellana sanitària, amb tanc …
Material auxiliar per a instal·lació d'ap…
Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàm…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª lampista.

Aixeta de regulació de 1/2", per lavabo o…
Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, …
Material auxiliar per a instal·lació d'ap…
Conjunt d'aixetes monocomandament per lav…
Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS,…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª lampista.

Urinari de porcellana sanitària esmaltada…
Material auxiliar per a instal·lació d'ap…
Aixeta temporitzada per a urinari, Sprint…

3% Costos indirectes

Aixeta automescladora temporitzada per a …
3% Costos indirectes

Ajudant lampista.

Barra de subjecció per a minusvàlids, reh…

3% Costos indirectes

Ajudant lampista.

Portarrotllos de paper higiènic domèstic,…

3% Costos indirectes

Ajudant lampista.

Tovalloler de barra, d'acer inoxidable AI…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª vidrier.

Mirall incolor platejat, 3 mm.
Massilla d'aplicació amb pistola, de base…
Cairejat de mirall.

3% Costos indirectes
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Ajudant lampista.

Penjador per a bany, d'acer inoxidable AI…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.

Cabina amb porta i 1 lateral, de tauler f…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.

Cabina amb porta, de tauler fenòlic HPL, …

3% Costos indirectes

Desfibrilador automàtic amb teleasistència
3% Costos indirectes

Cadira
3% Costos indirectes

Taula quadrada de 0,8x0,8 m2
3% Costos indirectes

Armari de 2 m d'alçada, 0,4 m de fondària…
3% Costos indirectes

Llitera per a infermeria
3% Costos indirectes
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Pissarra blanca amb camp de futbol per a …
3% Costos indirectes

Demolició completa, combinada, d'edifici …
3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

3% Costos indirectes

Peó ordinari construcció.

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 k…
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de …

3% Costos indirectes

Ajudant construcció d'obra civil.

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 …

3% Costos indirectes
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Ajudant construcció d'obra civil.

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Compactador monocilíndric vibrant autopro…

3% Costos indirectes

Desmuntatge i retirada d'elements existen…
3% Costos indirectes

Camió de transport de 12 t amb una capaci…

3% Costos indirectes

Cànon d'abocament per lliurament de resid…

3% Costos indirectes
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Camió de transport de 12 t amb una capaci…

3% Costos indirectes

Cànon d'abocament per lliurament de barre…

3% Costos indirectes

Camió basculant de 20 t de càrrega, de 21…

3% Costos indirectes

Cànon d'abocament per lliurament de terre…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li…
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

Equip i elements auxiliars per soldadura …

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf…
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li…
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

Equip i elements auxiliars per soldadura …

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf…
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li…
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

Acer UNE-EN 10025 S235JRC, per a corretja…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li…
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B…
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275J…
Joc de volanderes, rosca i contrafemella,…
Morter autoanivellant expansiu, de dos co…
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.

Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat e…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.

Formigó HM-30/B/20/I, fabricat en central.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B…
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3…

3% Costos indirectes

Oficial 2ª construcció.
Ajudant lampista.

Cargol autoforadant per a fixació de plaq…
Peça d'acabament perimetral per a coberte…
Peça de carenera, color negre, per a cobe…
Airejador de 86x47 cm, per a cobertes de …
Placa de fibrociment sense amiant, color …

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª aplicador de productes aïllant…
Ajudant aplicador de productes aïllants.

Maquinària per a projecció de productes a…

Escuma rígida de poliuretà projectat "in …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció en treballs de ram…
Peó ordinari construcció en treballs de r…

Bloc CV de formigó, llis hidròfug, color …
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B…
Additiu hidròfug per a impermeabilització…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª aplicador de productes aïllant…
Ajudant aplicador de productes aïllants.

Maquinària per a projecció de productes a…

Escuma rígida de poliuretà projectat "in …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Morter de juntes per prefabricats de form…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N, hidrò…
Llosa prefabricat de formigó de color bla…
Tractament superficial hidrofugant, de su…

3% Costos indirectes
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Subministrament i col·locació de finestra…
3% Costos indirectes

Subministrament i col·locació de finestra…
3% Costos indirectes

Subministrament i col·locació de plàstic …
3% Costos indirectes

Desplaçament de calderes existents a nova…
3% Costos indirectes

Desplaçament de quadre elèctric existent …
3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció en treballs de ram…
Ajudant construcció en treballs de ram de…

Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 2…
Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diàmetre 4 mm,…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció en treballs de ram…
Peó ordinari construcció en treballs de r…

Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,…
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant muntador d'estructura de fusta.

Fusta serrada de pi silvestre (Pinus Sylv…

3% Costos indirectes

Oficial 2ª construcció.
Ajudant lampista.

Cargol autoforadant per a fixació de plaq…
Peça d'acabament perimetral per a coberte…
Airejador de 86x47 cm, per a cobertes de …
Placa translúcida trapezoïdal de polièste…
Peça de carenera, color ivori RAL 1015, p…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus …
Malla de fibra de vidre teixida, amb impr…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª enrajolador.
Ajudant enrajolador.

Ciment blanc BL-22,5 X, per pavimentació,…
Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.
Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a int…
Rajola ceràmica de gres rústic 2/0/-/-, 2…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.

Emulsió acrílica aquosa com fixador de su…
Pintura plàstica per a interior a base de…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª fuster.
Ajudant fuster.

Bastiment de base, pi país, 70x35 mm, amb…
Tapajuntes massís, iroko, 70x15 mm, per e…
Fusteria exterior sense guia de persiana,…
Cargol d'unió zinc/pavón.
Imant de tancament reforçat.
Tirador finestra/balconera de llautó.
Cremona per taula per a finestra i balcon…
Pomel·la de llautó pla 80x52 mm.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª fuster.
Ajudant fuster.

Bastiment de base, pi país, 70x35 mm, amb…
Tapajuntes massís, iroko, 70x15 mm, per e…
Fusteria exterior sense guia de persiana,…
Cargol d'unió zinc/pavón.
Imant de tancament reforçat.
Tirador finestra/balconera de llautó.
Cremona per taula per a finestra i balcon…
Pomel·la de llautó pla 80x52 mm.

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª vidrier.
Ajudant vidrier.

Vidre laminar de seguretat compost per do…
Cartutx de silicona sintètica incolora de…
Material auxiliar per la col·locació de v…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª fuster.
Ajudant fuster.

Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m…
Galze massís, iroko, 90x20 mm, envernissa…
Tapajuntes massís, iroko, 70x15 mm, enver…
Porta de pas cega d'iroko, de 203x82,5x3,…
Joc de maneta i escut llarg de ferro, sèr…
Pomel·la de 110x60 mm, en ferro pla polit…
Cargol d'acer 19/22 mm.
Tancament d'embotir, front, accessoris i …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció.
Ajudant serraller.

Cartutx de massilla de silicona neutra.
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 …
Perfil d'alumini anoditzat natural, per a…
Perfil d'alumini anoditzat natural, per a…
Perfil d'alumini anoditzat natural, per a…
Perfil d'alumini anoditzat natural, per a…
Perfil d'alumini anoditzat natural, per a…
Perfil d'alumini anoditzat natural, per a…
Perfil d'alumini anoditzat natural, per a…
Kit compost per escaires, tapes de conden…
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3% Costos indirectes

Oficial 1ª vidrier.
Ajudant vidrier.

Lluna polida incolora, 4 mm. Segons UNE-E…
Closa de juntes mitjançant l'aplicació am…
Material auxiliar per la col·locació de v…

3% Costos indirectes

Cadira
3% Costos indirectes

Taula quadrada de 0,8x0,8 m2
3% Costos indirectes

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Morter bicomponent, Compomix "COMPOSAN IN…
Morter bicomponent, Epoxán Sportseal "COM…
Pintura a l'aigua bicomponent, Compopaint…

3% Costos indirectes
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Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Camió bomba estacionat a obra, per bombei…
Regla vibrant de 3 m.
Hidronetejadora a pressió.

Separador homologat per paviments continu…
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500…
Morter decoratiu de rodolament per a form…
Desemmotllant en pols color blanc, aplica…
Resina impermeabilitzant, aplicada per la…
Formigó HA-25/B/20/I, fabricat en central.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.

Pintura de dos components, a base de poli…
Emprimació de dos components, a base de r…

3% Costos indirectes

Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.
Ajudant construcció d'obra civil.

Pintura acrílica mat via aigua, densitat …
Rotllo de cinta adhesiva.

3% Costos indirectes

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 68



Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.
Ajudant construcció d'obra civil.

Pintura acrílica mat via aigua, densitat …
Rotllo de cinta adhesiva.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.
Ajudant construcció d'obra civil.

Pintura acrílica mat via aigua, densitat …
Rotllo de cinta adhesiva.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.
Ajudant construcció d'obra civil.

Pintura acrílica mat via aigua, densitat …
Rotllo de cinta adhesiva.

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.

Fixació composta per tac químic, volander…
Porteria traslladable d'handbol o futbol …

3% Costos indirectes

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 69

Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.

Cistella traslladable de bàsquet de 3,95 …

3% Costos indirectes

Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.

Banc per a vestuari, de 1000 mm de longit…

3% Costos indirectes

Mòdul de graderia formada per 1 mòdul de …
3% Costos indirectes
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TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys  
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1.1.- Demolicions i moviment de terres

1.1.1 Ut Protecció de columna d'enllumenat existent mitjançant tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals
muntats sobre bastidor de tub, per a limitació de pas de vianants, amb
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos, per impedir el copejament
per part de la maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús p/p
de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor. 4,000 7,95 31,80

1.1.2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, inclòs càrrega
manual sobre camió o contenidor 136,600 9,93 1.356,44

1.1.3 ut Retirada d'elements existents ancorats al terreny (2 porteries de futbol 11,
2 porteries de futbol 7, 1 marcador, 2 banquetes), enderroc de daus de
formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor. 1,000 450,00 450,00

1.1.4 m Arrencada de tanques de publicitat existents als extrems del camp,
inclosa càrrega sobre camió o contenidor 90,000 10,23 920,70

1.1.5 m Arrencada de tanca de simple torsió de 3 m d'alçària, amb pals i
rigiditzadors, inclòs fonamentació i càrrega manual sobre camió o
contenidor 4,000 6,23 24,92

1.1.6 ut Tala controlada directa d'arbre < 6m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de compostatge. Inclou deposició controlada de
residus procedents de poda o sega, troncs i soques, amb codi 200201
segons la llista europea de residus 1,000 101,52 101,52

1.1.7 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base
suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 13,700 8,31 113,85

1.1.8 m³ Excavació de terres per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades. 398,236 2,46 979,66

1.1.9 m³ Formació de terraplè a cel obert per a nucli de terraplè, mitjançant
l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de la
pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una
densidad seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en
aquest preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la
cota de subrasant. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del
material i humidificació del mateix.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Preparació de la
superfície de suport. Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per
tongades. Carga mecànica a camió. 36,339 16,41 596,32

1.1.10 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs
en aquest preu). Inclús replanteig dels punts topogràfics i humectació de
les terres.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres.
Compactació. 5.250,930 16,14 84.750,01

1.1.11 m³ Formació de base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb tot-u
artificial granític; i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa
del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o
dessecació de cada tongada. Compactació. 969,064 31,87 30.884,07

1.1.12 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
40 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a
màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 6,555 15,58 102,13

1.1.13 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 6,555 7,29 47,79

1.1.14 m³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 40 km de distància,
considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra,
anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 15,330 47,28 724,80

Pressupost parcial nº 1 CAMP DE FUTBOL I GRADERIES

Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 1

1.1.15 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 15,330 13,82 211,86

1.1.16 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada,
considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 573,500 5,44 3.119,84

1.1.17 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 573,500 2,11 1.210,09

Total 1.1.- DEM Demolicions i moviment de terres: 125.625,80
1.2.- Pavimentació

1.2.1 m² Formació de paviment asfàltic de 4 cm de gruix, realitzat amb barreja
bituminosa contínua en calent AC22 bin D, per a capa intermèdia, de
composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació
de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final.
Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. 4.845,320 6,90 33.432,71

1.2.2 m² Formació de paviment asfàltic de 3 cm de gruix, realitzat amb barreja
bituminosa contínua en calent AC16 surf S, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació
de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final.
Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. 4.845,320 4,69 22.724,55

1.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3B), amb dotació 1 kg/m2 4.845,320 0,85 4.118,52

1.2.4 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP,
amb dotació 1,5 kg/m2 4.845,320 0,90 4.360,79

1.2.5 m² Formació de paviment esportiu per a camp de futbol, sistema
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", format per gespa
sintètica, Compograss MR 60/8.2 (12.0), compost de flocs rectes de 5/8"
bicolor amb nervi central, de fibra 100% polietilè, monofilament, resistent
als raigs UV, 12000 decitex, 300 micres de gruix en base de floc, 140
micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base de polipropilè
reforçada amb una capa de feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de
60 mm d'altura de pel, de 62 mm d'altura total de moqueta, 3297 g/m² i
8190 flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica, Compograss MR
60/8.2 Línea Blanca, color blanc, banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape
i adhesiu de poliuretà bicomponent, llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de
granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de gransa de
cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm. Inclús p/p de replanteig, marcat i tall de
línies de joc. Totalment instal·lat sobre superfície base no inclosa en
aquest preu.
Inclou: Replanteig de les mesures del camp. Col·locació de la gespa
sintètica. Replanteig, marcat i tall de les línies de joc. Col·locació de la
gespa sintètica per a les línies de joc. Llastrat de la superfície. 4.845,320 24,13 116.917,57

1.2.6 m² Formació de paviment continu de formigó imprès de 15 cm de gruix, amb
junts, realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i abocament
amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; acolorit i endurit
superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó color blanc, compost de ciment,
àrids de sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; acabat
imprès en relleu mitjançant estampació amb motlles de goma, prèvia
aplicació de desemmotllant en pols color blanc i segellat final mitjançant
aplicació de resina impermeabilitzant d'acabat. Inclús p/p de preparació
de la superfície de recolzament del formigó; col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió
dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió,
reglejat, aplicació d'additius i curació. Neteja final del formigó mitjançant
projecció d'aigua a pressió. Sense incloure l'execució de la base de
recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base.
Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual del
formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit
endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment
total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats.
Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora
d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. 408,610 43,27 17.680,55

1.2.7 m Vorera - Recta - MC - A4 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340. 155,200 22,28 3.457,86

Total 1.2.- PAV Pavimentació: 202.692,55
1.3.- Xarxa de clavegueram
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1.3.1 m³ Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 166,641 10,44 1.739,73

1.3.2 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip
manual amb taula vibrant. 45,360 5,34 242,22

1.3.3 m Canal de formigó polímer sense pendent, model ULMA DP200 10R de
poligras amb un lateral superior dentada per drenar el camp. Amplada
exterior 290mm i 350mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de
polipropilè nervada. Inclòs part proporcional de reixes de fosa nervada
C-250 en pas de porta de vianants i vehicles. Col·locada sobre base i
laterals de formigó amb solera de 50 mm de gruix i parets de 30 cm i 20
cm de gruix i connexió a xarxa de sanejament. Inclou peces especials. 188,000 61,59 11.578,92

1.3.4 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 250 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris,
peces especials, adhesiu per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir
amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant. 125,940 34,20 4.307,15

1.3.5 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 315 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris,
peces especials, adhesiu per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir
amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant. 33,880 46,54 1.576,78

1.3.6 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris,
peces especials, adhesiu per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir
amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant. 4,310 27,87 120,12

1.3.7 Ut Formació de pou de registre de formigó en massa "in situ", de 1,00 m de
diàmetre interior i 1,6 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada
amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, cos i con asimètric del pou, de 20 cm d'espessor, de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb, conformats mitjançant encofrats metàl·lics
amortitzables en 20 usos, amb tancament de tapa circular i marc de ferro
colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per
als vianants o aparcaments comunitaris. Inclús preparació del fons de
l'excavació, formació de canal en el fons del pou amb formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de la trobada dels col·lectors
amb el pou i segellat de junts amb morter, rebut de patí, anellat superior,
rebut de marc, ajustament entre tapa i marc i enrasament de la tapa amb
el paviment. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure
l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'encofrat metàl·lic per a formació del cos i del con
asimètric del pou. Abocament i compactació del formigó en formació de
pou. Retirada de l'encofrat. Formació del canal en el fons del pou.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou. Segellat de juntes.
Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.
Realització de proves de servei. 1,000 564,24 564,24
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1.3.8 Ut Formació de pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ"
HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de
formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del
2%, amb el mateix tipus de formigó, tancada superiorment amb marc i
tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús encofrat
metàl·lic recuperable amortitzable en 20 usos, col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades,
assentant-lo convenientment amb el formigó en el fons del pericó,
excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment,
connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'encofrat
metàl·lic. Abocament i compactació del formigó en formació de l'arqueta.
Retirada de l'encofrat. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Reomplert de formigó per a formació de pendents i col·locació del
col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Col·locació de la
tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja
final i retirada d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei. 1,000 167,57 167,57

1.3.9 Ut Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25
MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües
pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt
en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus,
enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa
general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material
granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de
l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta. 7,000 81,50 570,50

1.3.10 ut Connexió a xarxa de clavegueram existent 1,000 270,20 270,20

Total 1.3.- CLAV Xarxa de clavegueram: 21.137,43
1.4.- Xarxa de reg

1.4.1 m³ Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 182,307 10,44 1.903,29

1.4.2 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip
manual amb taula vibrant. 91,994 5,34 491,25

1.4.3 ut Subministrament i col·locació de canó sectorial de regatge, cos i braços
d'alumini, muntat sobre brides amb tub i colze de 3'', amb 6 toberes
còniques de 21, 23, 26, 28, 30 i 33 mm per a una pressió fins a 6,5 bars,
cabal fins a 104 m3/h i alcanç fins a 60 m totalment instal·lat i posat en
funcionament 6,000 992,30 5.953,80

1.4.4 ut Subministrament i col·locació de protector de canó de reg fabricat en
poliester de color blanc 6,000 126,22 757,32

1.4.5 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de
servei. 308,300 11,73 3.616,36

1.4.6 m Canalització entubada de línia d'alimentació per a electrovàlvula formada
per conductor multifilar de coure de secció 2,50 mm2 amb aïllament tipus
RV-K 0,6/1KV. Totalment instal·lat, muntat i connexionat. 292,000 2,00 584,00

1.4.7 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 75 mm de diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de
servei. 2,840 11,73 33,31

1.4.8 m Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa
tensió en canalització entubada sota vorera formada per 4 cables
unipolars RV amb conductor d'alumini, de 50 mm² de secció, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV i dos tubs protectors de polietilè de doble
paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Fins i tot fil guia i cinta de senyalització. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a
assentament dels tubs. Col·locació dels tubs en la rasa. Execució del
reblert envoltant de sorra. Tendido de cables. Col·locació de la cinta de
senyalització. Connexionat. 18,200 38,33 697,61

1.4.9 Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, de 700x700
mm de dimensions interiors, 950x950x1050 mm de dimensions exteriors,
amb tapa de ferro colat classe D-400, per a xarxes de serveis, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús
p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera,
embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada,
sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la canalització.
Col·locació d'accessoris. 5,000 471,77 2.358,85

1.4.10 ut Subministrament i col·locació d'arqueta rectangular amb tapa de gespa
artificial tipus RAIN BIRD VB-1220CGR, per a allotjar clau de pas i
electrovàlvula del canó de reg, amb T de 90º de 3'' i enllaços de 3''. Inclou
nivellació, preparació i rebuda a nivell necessari. Totalment muntat 6,000 262,17 1.573,02

1.4.11 ut Construcció de nova caseta d'obra per a les bombes, de 4x2x1m, amb
portes metàl·liques galvanitzades, llum, emergència, pany normalitzat i
p.p. d'accessoris, arrebossada interior i exteriorment, totalment acabada. 1,000 1.619,89 1.619,89

1.4.12 ut Bomba centrífuca normalitzada de 10 cv, 22,5m3/h de cabal, muntada
superficialment amb silent blocs adients sobre solera de formigó.
Inclosos accessoris necessaris per a connexions a quadre i a dipòsit i
anell de reg. Completament instal·lada i connectada. 2,000 1.818,36 3.636,72

1.4.13 ut Programador electrònic de 12 estacions. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 1,000 308,81 308,81
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1.4.14 ut Connexió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjançant canonada de
polietilè PE100, de 90 mm de diàmetre, PN10, electrosoldada, fins i tot
p.p. de peces especials i muntatge (màxim 15 metres). Tot inclòs
completament acabat. 1,000 273,14 273,14

1.4.15 ut Subministrament i instal·lació de kit de protecció antidescàrregues
elèctriques 1,000 364,24 364,24

1.4.16 ut Subministre i col·locació de quadre elèctric per a bomba, compost de
magneto-tèrmic, diferencial, arrencador, relè, sindes de seguretat i p.p.
d'accessoris 1,000 1.260,30 1.260,30

1.4.17 ut Subministre i col·locació de dipòsit de polièster reforçat de fibra de vidre,
de 20 m3, amb dues boques d'home. Inclou treballs de moviment de
terres en qualsevol tipus de terreny, protecció amb sorra i llosa de
formigó armat segons detalls de projecte. Totalment instal·lat i provat. 1,000 9.732,11 9.732,11

Total 1.4.- REG Xarxa de reg: 35.164,02
1.5.- Equipament esportiu i tancaments

1.5.1 m Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de
passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de
pilars d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura. 4,000 15,14 60,56

1.5.2 Ut Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla de simple torsió amb acabat
galvanitzat en calent de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre. 1,000 85,98 85,98

1.5.3 m Tancament de parcel·la format per malla electrosoldada, de 50x50 mm
de passada de malla i 4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat
en color verd RAL 6015, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat i
plastificat en color verd RAL 6015 de secció 30x30x1,5 mm i muntants de
pals de tub rectangular d'acer galvanitzat i plastificat en color verd RAL
6015, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m. 70,560 32,77 2.312,25

1.5.4 m Subministre i col·locació de barana d'acer galvanitzat en calent, formada
per muntants i travesser tubular de D50mm i 3 mm de gruix, muntants
cada 200 cm, de 100 a 140 cm d'alçària com a màxim, inclou ancoratge a
fonament perimetral. Inclòs la part proporcinal de portes tant corredisses
com batents, segons plànols de projecte. Inclou la fixació o ancorat al
paviment de formigó amb perforació del paviment amb taladre doró i
reomplenat amb sika grout 86,710 33,79 2.929,93

1.5.5 m2 Parapilotes de 6m d'alçada format per xarxa de nylon de 100x100mm en
una longitud de 60x8m d'alçada amb muntants tubulars galvanitzats de
D90 cada 5m amb part proporcional de fonamentació i elements
necessaris per portar a terme la partida tot completament executat. Inclou
un travesser tubular de D50mm i 3mm de gruix, muntants cada 250 cm,
el travesser soldat entre muntants del parapilotes. Inclouen tensors,
accessoris d'ancoratge de PVC de la xarxa i la xarxa 600,000 14,18 8.508,00

1.5.6 m2 Parapilotes de 4m d'alçada amb xarxa de fil trenat de poliamida de 4mm
de gruix i de 80x80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de
12mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat
de 4 m d'alçària, cada 4,2m amb platines i ancorats sobre daus de
formigó, inclòs els màstils i daus de formigó, tot acabat i col·locat.
Inclouen tensors, accessoris d'ancoratge de PVC de la xarxa i la xarxa. 160,000 7,67 1.227,20

1.5.7 ut Subministrament i col·locació de joc de dues porteries reglamentàries de
futbol 11, de 7.32x2.44 de dimensions interiors, fabricades en alumini
extrusionat de secció circular nervada de D120mm, amb doble canal
posterior per a la fixació d'arquillos i ganxos de poliamida, inclou
anclatges de PVC i xarxa. 1,000 635,76 635,76

1.5.8 ut Subministrament i col·locació de joc de dues porteries abatibles
reglamentàries de futbol 7, de 6x2 de dimensions interiors, fabricades en
alumini extrusionat de secció circular nervada de D120mm, amb doble
canal posterior per a la fixació d'arquillos i ganxos de poliamida, inclou
anclatges de PVC i xarxa. 2,000 645,04 1.290,08

1.5.9 ut Subministrament i col·locació de joc de 4 banderins de córner abatibles 1,000 63,81 63,81

1.5.10 ut Subminstrament i col·locació de banquetes per a jugadors suplents,
fabricat amb estructura d'acer corbada fixada a paviment, inclou
ancoratge i daus de formigó, protegit per 3 cares amb plaques de
policarbonat transparent de 3mm de gruix, estructura d'acer pintat a
l'epoxi o galbanitzat, mides aproximades en planta 4900x1200mm.
Capacitat per a 10 seients de polipropilè. 2,000 1.082,09 2.164,18

1.5.11 ut Subminstrament i col·locació de marcador electrònic bàsic de leds smd
per a exterior, fabricat amb estructura d'acer pintada. Inclou estructura de
suport, instal·lació i treballs de connexió a xarxa existent. Totalment
col·locat i inclosa consola principal amb comandament a distància sense
cables. 1,000 879,36 879,36

Total 1.5.- EQUIP Equipament esportiu i tancaments: 20.157,11
1.6.- Graderies

1.6.1 m³ Demolició d'escales de formigó armat amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip d'oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Cort de les
armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 1,495 214,06 320,02

1.6.2 m² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a
dues cares amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler
contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a
formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície
plana, per a contenció de terres. Inclús p/p d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de
líquid desencofrant formació de buits per al pas d'instal·lacions o
escorrentiu de drenatge; replanteig i perfilat dels junts de construcció i
dilatació; i segellat dels junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. 268,733 29,30 7.873,88

1.6.3 m³ Subministrament de formigó HA-30/B/20/I fabricat en central, i
abocament amb bomba, per a formació de mur. Inclús p/p de
compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 98,418 98,56 9.700,08

1.6.4 m² Subministrament i col·locació de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en mur. Inclús p/p de
filferro de lligar, talls i cavalcaments.
Inclou: Tall de la malla electrosoldada. Muntatge i col·locació de la malla
electrosoldada. Subjecció de la malla electrosoldada. 771,533 2,95 2.276,02

1.6.5 ut Seient per a graderia, clavat directament sobre graderia de formigó. Color
blau. 294,000 12,00 3.528,00

1.6.6 ut Seient per a graderia, clavat directament sobre graderia de formigó. Color
vermell. 239,000 12,00 2.868,00

Total 1.6.- GRAD Graderies: 26.566,00
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2.1.- Acondicionament del terreny

2.1.1 m³ Excavació de terres per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades. 78,203 2,46 192,38

2.1.2 m³ Formació de terraplè a cel obert per a nucli de terraplè, mitjançant
l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de la
pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una
densidad seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en
aquest preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la
cota de subrasant. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del
material i humidificació del mateix.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Preparació de la
superfície de suport. Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per
tongades. Carga mecànica a camió. 45,669 16,41 749,43

2.1.3 m² Emmacat de 20 cm en caixa per base de solera, amb aportació de grava
de pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, i compactació mitjançant
equip manual amb taula vibrant. 353,630 6,43 2.273,84

2.1.4 m² Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/I fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocada des de
camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, per a base
d'un paviment. 353,630 12,35 4.367,33

2.1.5 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada,
considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 59,440 5,44 323,35

2.1.6 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 59,440 2,11 125,42

Total 2.1.- ACON Acondicionament del terreny: 8.031,75
2.2.- Fonamentació

2.2.1 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en central i abocada des
de camió, de 10 cm d'espessor. 25,780 7,51 193,61

2.2.2 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 46,2 kg/m³. 7,968 136,89 1.090,74

Total 2.2.- FON Fonamentació: 1.284,35
2.3.- Estructures

2.3.1 m³ Pilar rectangular o quadrat de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 89 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a 3 m d'alçada lliure. 3,611 458,89 1.657,05

2.3.2 m² Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell 40 cm, realitzat amb
formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, volum
0,222 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 15,2 kg/m²; sobre
sistema d'encofrat continu de fusta; nervis "in situ" 12 cm, intereix 80 cm;
cassetó de poliestirè expandit POLISUR: RETIBLOCKcanto 40(78x78
nervio 12cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compressió; alçària lliure de planta d'entre 3 i
4 m. Sense incloure repercussió de pilars. 348,300 77,78 27.090,77

Total 2.3.- EST Estructures: 28.747,82
2.4.- Façanes

2.4.1 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 100x40 cm. 87,000 122,04 10.617,48

2.4.2 m² Fulla interior de tancament de façana de 4 cm d'espessor, de fàbrica de
maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de
ciment M-5. 345,260 11,37 3.925,61

2.4.3 m² Fulla exterior en tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica,
de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color crema, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junt de 1 cm, enrassada,
rebuda amb morter de ciment M-10. 449,690 37,27 16.759,95

2.4.4 m² Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", LOW.S
8/10/6 Templa.Lite Azur.Lite color blau, amb falques i segellat continu per
l'exterior i perfil continu per l'interior. 19,140 121,35 2.322,64

2.4.5 m Llosa prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de murs, en
peces de 50x25x4 cm. 143,500 17,41 2.498,34

Total 2.4.- FA Façanes: 36.124,02
2.5.- Particions

2.5.1 Ut Porta d'entrada de 203x82,5x4 cm, fulla de tauler aglomerat emplafonat,
envernissada en taller, d'iroko, amb motllura recta; bastiment de base de
pi país de 130x40 mm; galzes de MDF rexapat d'iroko de 130x20 mm;
tapajunts de MDF rexapat d'iroko de 70x10 mm. 13,000 304,34 3.956,42

2.5.2 Ut Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, empostissada de
fusta massissa, envernissada en taller, amb empostissat amb entaulat
horitzontal de fusta massissa d'iroko; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes massissos, d'iroko de 90x20 mm; tapajunts
massissos, d'iroko de 70x15 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. 8,000 346,52 2.772,16
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2.5.3 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior, W 625 "KNAUF",
realitzat amb placa de guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als
forjats mitjançant estructura formada per canals i muntants; 63 mm de
gruix total, separació entre muntants 600 mm. 95,620 16,15 1.544,26

2.5.4 m² Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment
M-5. 311,770 14,45 4.505,08

2.5.5 m² Ajudes de ram de paleta en edifici plurifamiliar, per instal·lació de gas. 500,000 0,78 390,00

2.5.6 m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de
fontaneria. 100,000 1,86 186,00

Total 2.5.- PAR Particions: 13.353,92
2.6.- Instal·lacions

2.6.1.- Sanejament

2.6.1.1 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors
70x70x50 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 6,000 161,67 970,02

2.6.1.2 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors
70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 5,000 168,76 843,80

2.6.1.3 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors
70x70x70 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 3,000 182,56 547,68

2.6.1.4 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors
70x70x80 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 1,000 195,98 195,98

2.6.1.5 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors
80x80x100 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 1,000 248,49 248,49

2.6.1.6 Ut Pericó sifònica, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors
70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 3,000 167,99 503,97

2.6.1.7 Ut Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 1,6 m d'alçada útil
interior, de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor rebut
amb morter de ciment M-5, adreçat i brunyiment per l'interior amb morter
de ciment hidròfug M-15 i elements prefabricats de formigó en massa,
sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa
circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat
en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris. 1,000 470,52 470,52

2.6.1.8 m Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del
municipi, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160
mm de diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu. 1,060 59,06 62,60

2.6.1.9 Ut Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la xarxa general de
sanejament del municipi. 1,000 145,90 145,90

2.6.1.10 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema
integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diàmetre, amb junta elàstica. 21,610 19,70 425,72

2.6.1.11 m Col·lector soterrat en llosa de fonamentació, sense arquetes, mitjançant
sistema integral enregistrable, en llosa de fonamentació, de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre,
amb junta elàstica. 30,390 7,46 226,71

2.6.1.12 m Canaleta prefabricada de formigó polímer, de 1000 mm de longitud, 100
mm d'ample i 85 mm d'alt amb reixeta entramat d'acer galvanitzat, classe
B-125 segons UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud. 42,150 37,26 1.570,51

2.6.1.13 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub
de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 20,400 7,95 162,18

2.6.1.14 m Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües,
formada per PVC, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 53,900 3,51 189,19

2.6.1.15 m Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües,
formada per PVC, de 90 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 9,800 4,35 42,63

2.6.1.16 Ut Terminal de ventilació de PVC, de 83 mm de diàmetre, unió enganxada
amb adhesiu. 11,000 5,49 60,39

2.6.1.17 Ut Terminal de ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada
amb adhesiu. 2,000 5,68 11,36

2.6.1.18 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 40
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 6,900 5,75 39,68

2.6.1.19 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 50
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 51,280 6,87 352,29

2.6.1.20 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 56
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 1,660 7,87 13,06

2.6.1.21 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 75
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 5,280 9,72 51,32

2.6.1.22 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 90
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 0,270 13,11 3,54

2.6.1.23 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 110
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 14,110 18,81 265,41

2.6.1.24 Ut Caixa sifònica de PVC "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diàmetre, amb
tapa cega d'acer inoxidable, encastat. 19,000 16,80 319,20

2.6.1.25 Ut Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. 5,000 68,71 343,55

Total 2.6.1.- SAN Sanejament: 8.065,70
2.6.2.- Electricitat

2.6.2.1 Ut Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 107
m de conductor de coure nu de 35 mm². 1,000 398,80 398,80

2.6.2.2 Ut Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1
comptador trifàsic, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en habitatge
unifamiliar o local. 1,000 188,06 188,06

2.6.2.3 m Derivació individual trifàsica fix en superfície, formada per cables
multipolars amb conductors de coure, RZ1-K 5G16 mm², sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC rígid, blindat. 0,810 20,52 16,62

2.6.2.4 Ut Quadre individual format per caixa de material aïllant i els dispositius de
comandament i protecció. 1,000 2.009,77 2.009,77

2.6.2.5 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior individual composta de: canalització
amb tub protector; cablejat amb conductors de coure; mecanismes
gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). 1,000 1.868,33 1.868,33

2.6.2.6 ut Desplaçament quadre enllumenat camp futbol des del pavelló fins al nou
edifici de vestidors. Inclou intercepció del cablejat existent, canalització i
estesa fins a la nova ubicació del quadre, excavació i reblert de rases,
recol·locació de quadre, desconnexió xarxa existent i connexió xarxa
nova. Inclou p.p. d'accessoris i comprovació del funcionament. 1,000 500,00 500,00

Total 2.6.2.- ELE Electricitat: 4.981,58
2.6.3.- Lampisteria

2.6.3.1 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 0,5 m de
longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó
prefabricada de polipropilè. 1,000 78,43 78,43
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2.6.3.2 Ut Alimentació d'aigua potable, de 0,5 m de longitud, soterrada, formada per
tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de
diàmetre. 1,000 13,58 13,58

2.6.3.3 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm,
col·locat en fornícula, amb clau de tall general de comporta. 1,000 83,91 83,91

2.6.3.4 Ut Grup de pressió, amb 2 bombes centrífugues electròniques multietapes
verticals, unitat de regulació electrònica potència nominal total de 2,2 kW. 1,000 7.322,73 7.322,73

2.6.3.5 m Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de
16 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 226,930 2,21 501,52

2.6.3.6 m Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de
20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 54,730 2,83 154,89

2.6.3.7 m Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de
25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 53,600 4,36 233,70

2.6.3.8 m Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de
32 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 37,080 7,24 268,46

2.6.3.9 m Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de
40 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 4,440 9,34 41,47

2.6.3.10 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 11,000 9,68 106,48

2.6.3.11 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 4,000 13,77 55,08

2.6.3.12 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". 2,000 26,25 52,50

Total 2.6.3.- LAM Lampisteria: 8.912,75
2.6.4.- Calefacció, climatització i ACS

2.6.4.1 Ut Caldera mural a gas N, per a calefacció, càmera de combustió estanca i
tir forçat, potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 850x440x370 mm,
termòstat d'ambient. 1,000 1.440,03 1.440,03

2.6.4.2 Ut Punt d'omplert format per 2 m de tub de coure rígid, de 13/15 mm de
diàmetre, per a climatització, col·locat superficialment, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 2,000 82,32 164,64

2.6.4.3 Ut Punt d'omplert format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) amb
barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 1,8 mm de
gruix, sèrie 5, PN=6 atm, per a climatització, col·locat superficialment,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 1,000 70,46 70,46

2.6.4.4 m Circuit primari de sistemes solars tèrmics format per tub de coure rígid,
de 26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el exterior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida
per emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de
color blanc. 27,550 23,31 642,19

2.6.4.5 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada
per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40
mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 8,060 24,67 198,84

2.6.4.6 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada
per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 50
mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 3,100 32,13 99,60

2.6.4.7 m Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant escuma elastomèrica. 6,270 16,77 105,15

2.6.4.8 Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub de coure rígid, de 26/28 mm de
diàmetre, per a climatització, col·locat superficialment. 6,000 38,52 231,12

2.6.4.9 Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) amb
barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de
gruix, sèrie 5, PN=6 atm, per a climatització, col·locat superficialment. 1,000 19,68 19,68

2.6.4.10 Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071
kW. 1,000 271,05 271,05

2.6.4.11 Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071
kW. 1,000 271,05 271,05

2.6.4.12 Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071
kW. 2,000 271,05 542,10

2.6.4.13 Ut Got d'expansió tancat amb una capacitat de 8 l. 2,000 90,45 180,90

2.6.4.14 Ut Vas d'expansió per a A.C.S. d'acer vitrificat, capacitat 8 l. 2,000 55,34 110,68

2.6.4.15 Ut Interacumulador d'acer vitrificat, amb bescanviador d'un serpentí, de
terra, 800 l, altura 1860 mm, diàmetre 1000 mm. 4,000 3.130,92 12.523,68

2.6.4.16 Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i
tapa de llautó. 4,000 8,19 32,76

2.6.4.17 Ut Captador solar tèrmic format per bateria de 6 mòduls, compost cadascun
d'ells d'un captador solar tèrmic pla, amb panell de muntatge vertical de
1135x2115x112 mm, superfície útil: 2,1 m², rendiment òptic: 0,75 i
coeficient de pèrdues primari 3,993 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2,
col·locats sobre estructura suport per a coberta plana. 2,000 3.466,34 6.932,68

2.6.4.18 Ut Centraleta de control de tipus diferencial per a sistema de captació solar
tèrmica, amb sondes de temperatura. 1,000 511,73 511,73

2.6.4.19 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor. 4,760 11,48 54,64

2.6.4.20 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor. 5,500 13,96 76,78

2.6.4.21 Ut Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma
domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop
SRK 25 ZJX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 2,55 kW, EER = 5,2 (classe A), potència calorífica nominal 3,13
kW, COP = 5,26 (classe A). 4,000 905,36 3.621,44

2.6.4.22 Ut Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma
domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop
SRK 71 ZK "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 7,1 kW, EER = 3,29 (classe A), potència calorífica nominal 8 kW,
COP = 3,74 (classe A). 4,000 2.258,85 9.035,40

Total 2.6.4.- CAL Calefacció, climatització i ACS: 37.136,60

Pressupost parcial nº 2 EDIFICI DE VESTIDORS

Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 9

2.6.5.- Gas

2.6.5.1 Ut Escomesa de gas, D=32 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 1,08
m de longitud, amb clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de
llautó niquelat de 1 1/4" allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè. 1,000 226,10 226,10

2.6.5.2 m Canonada per a baixant individual de gas, col·locada superficialment,
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre
D=10/12 mm, amb dues passades d'esmalt i beina metàl·lica. 0,800 13,55 10,84

2.6.5.3 m Canonada per instal·lació interior de gas, col·locada superficialment,
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre
D=10/12 mm. 7,620 5,70 43,43

2.6.5.4 Ut Regulador de pressió amb vàlvula de seguretat per defecte de pressió de
25 mbar de pressió mínima i rearmament manual, de 4 kg/h de cabdal
nominal, 500 mbar de pressió màxima d'entrada i 37 mbar de pressió de
sortida. 1,000 32,37 32,37

2.6.5.5 Ut Regulador de pressió regulable amb manòmetre, de 8 kg/h de cabdal
nominal, 20 bar de pressió màxima d'entrada i de 0 a 3 bar de pressió de
sortida. 1,000 55,70 55,70

2.6.5.6 Ut Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabdal nominal, 20 bar de pressió
màxima d'entrada i 1,75 bar de pressió de sortida. 1,000 35,24 35,24

2.6.5.7 Ut Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica
GAS mascle-mascle de 1/2" de diàmetre, PN=5 bar. 1,000 8,79 8,79

Total 2.6.5.- GAS Gas: 412,47
2.6.6.- Il·luminació

2.6.6.1 Ut Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'alçada,
per a 3 led de 1 W. 44,000 109,77 4.829,88

2.6.6.2 Ut Lluminària d'encastar quadrada (modular), de 597x597 mm, per a 3
làmpades fluorescents T5 de 14 W, rendiment 69%. 1,000 114,81 114,81

2.6.6.3 Ut Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades
fluorescents TL de 18 W. 16,000 81,98 1.311,68

Total 2.6.6.- ILU Il·luminació: 6.256,37
2.6.7.- Protecció contra incendis

2.6.7.1 Ut Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb tub lineal
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens. 20,000 41,17 823,40

2.6.7.2 Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm. 12,000 5,63 67,56

2.6.7.3 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 12,000 35,17 422,04

Total 2.6.7.- INC Protecció contra incendis: 1.313,00

Total 2.6.- INST Instal·lacions: 67.078,47
2.7.- Serveis afectats

2.7.1 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, sense incloure la
demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec,
retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb
retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 2,500 2,05 5,13

2.7.2 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. 10,000 3,83 38,30

2.7.3 m³ Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 53,462 10,12 541,04

2.7.4 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip
manual amb taula vibrant. 26,731 5,34 142,74

2.7.5 m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en
calent de composició semidensa, tipus S20. 2,500 8,89 22,23

2.7.6 m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en
calent de composició densa, tipus D12. 2,500 9,06 22,65

2.7.7 m Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació comú de gas,
soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de
diàmetre exterior, SDR 11, de 4 bar de pressió nominal, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Fins i tot p/p de accessoris i peces especials col·locats
mitjançant soldadura per electrofusió i. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació i fixació
de tubs, accessoris i peces especials. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei. 43,860 24,91 1.092,55

2.7.8 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de
servei. 89,610 11,73 1.051,13

2.7.9 m Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de
75 mm de diàmetre. 66,970 12,55 840,47

2.7.10 Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, de 700x700
mm de dimensions interiors, 950x950x1050 mm de dimensions exteriors,
amb tapa de ferro colat classe D-400, per a xarxes de serveis, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús
p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera,
embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada,
sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la canalització.
Col·locació d'accessoris. 9,000 471,77 4.245,93

Total 2.7.- SERV Serveis afectats: 8.002,17
2.8.- Aïllaments i impermeabilitzacions
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2.8.1 m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada
en parament, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 13,0 mm de diàmetre interior
i 9,5 mm de gruix. 82,010 3,49 286,21

2.8.2 m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix. 7,260 16,30 118,34

2.8.3 m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix. 35,150 17,50 615,13

2.8.4 m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix. 25,940 19,07 494,68

2.8.5 m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix. 26,210 21,47 562,73

2.8.6 m² Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de fàbrica cara vista
format per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor
mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat mitjançant projecció
mecànica. 345,260 8,53 2.945,07

2.8.7 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format
per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF
INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de
600x1250 mm i 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 1,45 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
col·locat a la base de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no
inclosa en aquest preu). 353,630 20,05 7.090,28

2.8.8 m² Aïllament tèrmic vertical de soleres en contacte amb el terreny format per
plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF
INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de
600x1250 mm i 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
col·locat en el perímetre de la solera, cobert amb un film de polietilè de
0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó
(no inclosa en aquest preu). 141,140 17,58 2.481,24

2.8.9 m² Aïllament tèrmic i acústic de sòls flotants format per plafó de llana mineral
natural (LMN) no revestit, Ultracoustic Suelo TPT 01 "KNAUF
INSULATION", de 20 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162,
resistència tèrmica 0,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), tapat
amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una
solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). 304,980 8,72 2.659,43

2.8.10 m² Aïllament entre muntants en extradossat autoportant de plaques (no
incloses en aquest preu), format per plafó de llana de vidre, segons
UNE-EN 13162, sense revestiment, de 45 mm d'espessor. 92,280 4,04 372,81

2.8.11 m² Aïllament acústic sobre fals sostre format per plafó de llana mineral
natural (LMN), no revestit, subministrat en rotllos, Ultracoustic R "KNAUF
INSULATION", de 45 mm d'espessor. 304,970 5,17 1.576,69

Total 2.8.- AILL Aïllaments i impermeabilitzacions: 19.202,61
2.9.- Cobertes

2.9.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipusinvertida,
pendent del 1% al 5%, composta de: formació de pendents: formigó
cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu
airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, amb espessor
medi de 12 cm; impermeabilització bicapa adherida: làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada amb
emprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l'anterior amb
bufador, sense coincidir les seves juntes; capa separadora sota
aïllament: geotèxtil de fibres de polièster (150 g/m²); aïllament tèrmic:
plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF
INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de
600x1250 mm i 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa;
capa separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de polièster (200
g/m²); capa de protecció: 5 cm de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre. 353,630 82,33 29.114,36

Total 2.9.- COB Cobertes: 29.114,36
2.10.- Revestiments

2.10.1 m² Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², col·locat
sobre una superfície suport de fàbrica en paraments interiors, mitjançant
morter de ciment M-5, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); amb
cantoneres de PVC. 830,320 22,22 18.449,71

2.10.2 m² Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons i
dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). 304,970 7,13 2.174,44

2.10.3 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical
interior, en el extrasdós de la fulla exterior de façana amb cambra d'aire,
fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, amb morter de ciment
hidròfug M-5. 842,380 6,33 5.332,27

2.10.4 m² Base per a paviment interior de morter autoanivellant de ciment, tipus CT
C20 F6 segons UNE-EN 13813, de 60 mm d'espessor, abocada sobre
làmina d'aïllament per a formació de sòl flotant, mitjançant aplicació
mecànica (amb mescladora-bombadora). 304,980 9,26 2.824,11

2.10.5 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, tipus CT C20 F6 segons
UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a
regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o
morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques modificades,
que actua com a pont d'unió (sense incloure la preparació del suport),
preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge,
flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu). 304,980 7,56 2.305,65

2.10.6 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8
€/m², rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 304,980 18,66 5.690,93

2.10.7 m² Fals sostre continu per revestir, situat a una alçada menor de 4 m, de
plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat
llis, suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques. 304,970 12,14 3.702,34

Total 2.10.- REV Revestiments: 40.479,45
2.11.- Urbanització exterior i acabats
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2.11.1 m Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de
passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de
pilars d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura. 53,180 15,14 805,15

2.11.2 m² Paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzat amb
formigó HA-30/B/20/I fabricat en central, i abocada des de camió, estès i
vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb
morter decoratiu de rodolament per a formigó imprès, color blanc,
rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols color blanc i capa de segellat
final amb resina impermeabilitzant d'acabat. 671,080 30,66 20.575,31

2.11.3 m³ Aportació de terra vegetal, suministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant retroexcavadora. 14,447 22,73 328,38

2.11.4 m² Reg amb mitjans mecànics, mitjançant camió cisterna amb equip de
polvorització, amb un rendiment de 5 l/m². 14,447 0,11 1,59

Total 2.11.- URB Urbanització exterior i acabats: 21.710,43
2.12.- Equipament i senyalització

2.12.1 Ut Banc per a vestuari amb respatller, penja-robes, altell i sabater, de 1000
mm de longitud, 380 mm de profunditat i 1810 mm d'alçada. 84,000 135,43 11.376,12

2.12.2 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió
vertical, sèrie Giralda "ROCA", color blanc, de 390x680 mm. 14,000 238,65 3.341,10

2.12.3 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Giralda "ROCA", color
blanc, de 560x480 mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie
Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm
i desguàs, acabat crom. 12,000 316,69 3.800,28

2.12.4 Ut Urinari amb alimentació vista i desguàs sifònic encastat, sèrie Mural
"ROCA", color blanc, de 330x460 mm, equipat amb aixeta temporitzada,
Sprint "ROCA", model 5A9224C00, acabat crom, de 92x50 mm. 3,000 217,46 652,38

2.12.5 Ut Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues
entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'', totalment instal·lada, connectat i
provada 32,000 165,21 5.286,72

2.12.6 Ut Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques
antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit. 1,000 102,60 102,60

2.12.7 Ut Portarrotllos de paper higiènic domèstic, amb tapa, d'acer inoxidable AISI
304, color crom. 14,000 15,43 216,02

2.12.8 Ut Tovalloler de barra, d'acer inoxidable AISI 304, color crom. 6,000 18,21 109,26

2.12.9 m² Mirall de lluna incolora, de 3 mm d'espessor, fixat amb massilla al
parament. 6,000 40,16 240,96

2.12.10 Ut Penjador per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, color crom. 22,000 7,58 166,76

2.12.11 Ut Cabina amb porta i 1 lateral, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor. 6,000 574,98 3.449,88

2.12.12 Ut Cabina amb porta, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor. 1,000 365,21 365,21

2.12.13 Ut Desfibrilador automàtic amb teleasistència 1,000 1.215,40 1.215,40

2.12.14 Ut Cadira 3,000 51,50 154,50

2.12.15 Ut Taula quadrada de 0,8x0,8 m2 3,000 41,20 123,60

2.12.16 Ut Armari de 2 m d'alçada, 0,4 m de fondària i 1,3 m d'amplada 1,000 278,10 278,10

2.12.17 Ut Llitera per a infermeria 1,000 309,00 309,00

2.12.18 Ut Pissarra blanca amb camp de futbol per a tàctiques, amb rotulador i
esborrador 4,000 51,50 206,00

Total 2.12.- EQUI Equipament i senyalització: 31.393,89

Total pressupost parcial nº 2 EDIFICI DE VESTIDORS: 304.523,24
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3.1.- Enderrocs i moviment de terres

3.1.1 Ut Demolició completa, combinada, d'edifici amb una edificació confrontant
i/o mitgera. 1,000 3.672,98 3.672,98

3.1.2 m² Aixecat de paviment continu de linòleum existent a l'interior de l'edifici,
amb mitjans manuals, sense incloure la demolició de la base suport ni
deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja,
apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material aixecat i les restes
d'obra sobre camió o contenidor. 603,500 10,04 6.059,14

3.1.3 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa de 15 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, sense incloure la
demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius
contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element amb retroexcavadora amb martell
trencador. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 736,030 4,26 3.135,49

3.1.4 m³ Excavació de terres per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades. 173,514 2,46 426,84

3.1.5 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs
en aquest preu). Inclús replanteig dels punts topogràfics i humectació de
les terres.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres.
Compactació. 1.085,950 16,14 17.527,23

3.1.6 ut Desmuntatge i retirada d'elements existents (2 porteries, 2 cistelles
ancorades a la paret, 16 taulells de graderies, 2 espatlleres de
gimnàstica). Inclòs càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor. 1,000 350,00 350,00

3.1.7 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
40 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a
màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 110,405 15,58 1.720,11

3.1.8 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 110,405 7,29 804,85

3.1.9 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 40 km de
distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en
obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 14,721 8,04 118,36

3.1.10 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense
incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 14,721 16,26 239,36

3.1.11 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada,
considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 173,514 5,44 943,92

3.1.12 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 173,514 2,11 366,11

Total 3.1.- END Enderrocs i moviment de terres: 35.364,39
3.2.- Estructura

3.2.1 kg Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades. 1.843,200 1,69 3.115,01
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3.2.2 kg Acer S275JR en bigues, amb peces compostes formades per perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb
unions soldades. 5.445,139 1,78 9.692,35

3.2.3 kg Acer S235JRC en corretges metàl·liques, amb peces simples de perfils
conformats en fred de les sèries C o Z, galvanitzat i col·locat en obra amb
cargols. 1.557,750 2,16 3.364,74

3.2.4 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 400x400 mm i gruix 12
mm, amb 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 60 cm de longitud total, cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella. 6,000 53,20 319,20

3.2.5 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des
de camió, de 10 cm d'espessor. 11,760 7,22 84,91

3.2.6 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-30/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió. 10,584 76,68 811,58

3.2.7 kg Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús p/p de filferro de
lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura.
Subjecció de l'armadura. 22,752 1,04 23,66

3.2.8 m² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes
inclinades, amb una pendent major del 10%, amb plaques de fibrociment
sense amiant, color natural, perfil granonda, fixades mecànicament a
qualsevol tipus de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús
p/p de cavalcaments, elements de fixació, accessoris, junts, acabats
perimètriques i d'altres peces del tot per a la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Tall, preparació i col·locació
de les plaques. Execució de juntes i perímetre. Fixación mecànic de les
plaques. Resolució de punts singulars amb peces de rematada. 378,000 32,49 12.281,22

3.2.9 m² Aïllament per l'exterior en cobertes inclinades format per poliuretà
projectat 35 kg/m³, espessor 60 mm, sobre superfície suport existent. 378,000 17,57 6.641,46

Total 3.2.- ESTR Estructura: 36.334,13
3.3.- Murs, parets i finestres

3.3.1 m² Fulla exterior en tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica,
de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color crema, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junt de 1 cm, enrassada,
rebuda amb morter de ciment M-10. 641,300 37,27 23.901,25

3.3.2 m² Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de fàbrica cara vista
format per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor
mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat mitjançant projecció
mecànica. 320,650 8,53 2.735,14

3.3.3 m Llosa prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de murs, en
peces de 50x25x4 cm. 27,000 17,41 470,07

3.3.4 ut Subministrament i col·locació de finestra de fusta de 2,65x2,45 dividida
verticalment en 2 parts fixes i a la part superior 2 parts practicables de 60
cm d'alçada totalment muntada i col·locada. 6,000 1.750,00 10.500,00

3.3.5 ut Subministrament i col·locació de finestra de fusta de 2,65x4,75 dividida
verticalment en 4 parts fixes i a la part superior 4 parts practicables de 60
cm d'alçada totalment muntada i col·locada. 4,000 3.000,00 12.000,00

3.3.6 m2 Subministrament i col·locació de plàstic especial de planxes cel·lulars de
policarbonat de 8 mm de gruix, per envidriar les finestres. Totalment
col·locat i muntat. 89,208 25,00 2.230,20

Total 3.3.- MUR Murs, parets i finestres: 51.836,66
3.4.- Instal·lacions

3.4.1 PA Desplaçament de calderes existents a nova ubicació. Inclòs desmuntatge
de calderes, transport i col·locació a nova ubicació (distància aproximada
de 5 m). Inclòs connexió a xarxa existent, nova xemeneia i p.p. de tubs i
accessoris per posar les calderes en servei des de la nova ubicació,
totalment instal·lades i provades. 1,000 1.000,00 1.000,00

3.4.2 PA Desplaçament de quadre elèctric existent a nova ubicació. Inclòs
desmuntatge del quadre, transport i col·locació a nova ubicació (distància
aproximada de 5 m). Inclòs connexió a xarxa existent i p.p. de cables,
tubs i accessoris per posar en quadre en servei des de la nova ubicació,
totalment instal·lat i provat. 1,000 500,00 500,00

Total 3.4.- INSTA Instal·lacions: 1.500,00
3.5.- Caseta entrada

3.5.1 m² Mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, amb
armat horitzontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm. 28,150 32,03 901,64

3.5.2 m² Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment
M-5. 23,000 14,45 332,35

3.5.3 m³ Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus Sylvestris L.), de 10x10 a
15x30 cm de secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estructural MEG,
classe resistent C-18, protecció de la fusta amb classe de penetració P2,
treballada en taller. 0,720 497,37 358,11

3.5.4 m² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes
inclinades, amb una pendent major del 10%, amb plaques translúcides
trapezoïdals de polièster, color ivori RAL 1015, formades per resina de
polièster reforçada amb fibra de vidre, de 6 mm d'espessor, fixades
mecànicament a qualsevol tipus de corretja estructural (no inclosa en
este precio). Inclús p/p de cavalcaments, elements de fixació, accessoris,
junts, acabats perimètriques i d'altres peces del tot per a la resolució de
punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Tall, preparació i col·locació
de les plaques. Execució de juntes i perímetre. Fixación mecànic de les
plaques. Resolució de punts singulars amb peces de rematada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 23,400 21,03 492,10

3.5.5 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical
interior, fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, amb morter de
ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material
i en els frons de forjat. 102,300 10,14 1.037,32

3.5.6 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8
€/m², rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 12,490 18,66 233,06

3.5.7 m² Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mà de
fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). 102,300 7,50 767,25
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3.5.8 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 160x210 cm. 1,000 809,39 809,39

3.5.9 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 200x210 cm. 1,000 996,34 996,34

3.5.10 m² Vidre laminar de seguretat 4+4 mm, butiral de polivinil incolor. 3,600 34,54 124,34

3.5.11 Ut Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, empostissada de
fusta massissa, envernissada en taller, amb empostissat amb entaulat
horitzontal de fusta massissa d'iroko; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes massissos, d'iroko de 90x20 mm; tapajunts
massissos, d'iroko de 70x15 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. 2,000 346,52 693,04

3.5.12 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb
un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra d'alumini,
corredissa simple, de 100x100 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles,
i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit
pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 1,000 313,52 313,52

3.5.13 m² Subministrament i col·locació de lluna polida incolora, 4 mm, fixada sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de rivets.
Inclou: Neteja de tot tipus de matèries o brutícia que pogués haver-s'hi
dipositat en l'interior dels perfils. Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. 1,000 30,02 30,02

3.5.14 Ut Cadira 1,000 51,50 51,50

3.5.15 Ut Taula quadrada de 0,8x0,8 m2 1,000 41,20 41,20

Total 3.5.- CAS Caseta entrada: 7.181,18
3.6.- Pavimentació

3.6.1 m² Formació de paviment esportiu per a pista poliesportiva, sistema Sportlife
S/Hormigón "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", de 1 mm
d'espessor total aproximat, obtingut mitjançant l'aplicació successiva
d'una capa de regularització i condicionament de la superfície, amb
morter bicomponent, Epoxán Sportseal, a base de resines epoxi i
càrregues minerals calibrades (rendiment aproximat de 0,8 kg/m²),
aplicada amb rastell de goma, sobre superfície suport cimentosa (no
inclosa en aquest preu); tres capes amb morter bicomponent, Compomix,
color blau, acabat texturitzat, a base de resines acrílic-epoxi, càrregues
minerals calibrades i pigments (rendiment aproximat de 0,4 kg/m² per
capa), deixant assecar totalment la capa prèvia abans d'aplicar la
següent capa i una capa de segellat amb pintura a l'aigua bicomponent,
Compopaint, color blau, a base de resines acrílic-epoxi, càrregues
micronitzades i pigments (rendiment aproximat de 0,3 kg/m²), aplicada
amb corró, pistola o rastell de goma. Inclús p/p de neteja de la superfície
suport i neteja final de la superfície acabada. Sense incloure la
preparació de la superfície suport existent, els junts de construcció, de
retracció i de dilatació, ni els junts perimetrals.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de
treball. Aplicació, amb rastell de goma, de la capa de regularització i
condicionament de la superfície. Aplicació de les successives capes que
formen el paviment esportiu. Assecat de cada capa abans d'aplicar la
següent, incloent raspat, escombrada i bufat de les imperfeccions. Neteja
final del paviment. 861,000 23,88 20.560,68

3.6.2 m² Formació de paviment continu de formigó imprès de 15 cm de gruix, amb
junts, realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i abocament
amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; acolorit i endurit
superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó color blanc, compost de ciment,
àrids de sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; acabat
imprès en relleu mitjançant estampació amb motlles de goma, prèvia
aplicació de desemmotllant en pols color blanc i segellat final mitjançant
aplicació de resina impermeabilitzant d'acabat. Inclús p/p de preparació
de la superfície de recolzament del formigó; col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió
dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió,
reglejat, aplicació d'additius i curació. Neteja final del formigó mitjançant
projecció d'aigua a pressió. Sense incloure l'execució de la base de
recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base.
Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual del
formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit
endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment
total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats.
Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora
d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. 1.072,500 43,27 46.407,08

3.6.3 m² Pintura de dos components, a base de poliuretà alifàtic i dissolvent, de
color vermell RAL 3016, acabat mat, aplicada en dues mans, (rendiment:
0,2 kg/m² cada mà), sobre superfícies interiors de formigó o de morter
autoanivellant, prèvia aplicació de 0,3 kg/m² d'emprimació de dos
components, a base de resina epoxi (sense incloure la preparació del
suport). 211,500 10,91 2.307,47

3.6.4 Ut Marcat i senyalització de pista de futbol sala amb pintura acrílica mat via
aigua. 1,000 448,67 448,67

3.6.5 Ut Marcat i senyalització de pista de bàsquet amb pintura acrílica mat via
aigua. 1,000 448,67 448,67

3.6.6 Ut Marcat i senyalització de pista de handbol amb pintura acrílica mat via
aigua. 1,000 448,67 448,67

3.6.7 Ut Marcat i senyalització de pista de voleibol amb pintura acrílica mat via
aigua. 1,000 295,32 295,32

Total 3.6.- PAVI Pavimentació: 70.916,56
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3.7.- Equipament esportiu

3.7.1 Ut Subministrament i instal·lació de porteria traslladable d'handbol o futbol
sala de 3 m de base i 2 m d'altura formada per: pals i travesser de secció
quadrada de 80x80 mm, d'acer amb acabat en poliuretà en franges
blanques i vermelles, base de tub de secció rectangular de 80x40 mm i
xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de diàmetre amb suports de
poliamida per a subjecció de la xarxa a la porteria, fixat a una superfície
suport (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de replanteig, i fixació de
l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada per l'empresa
instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 2,000 528,49 1.056,98

3.7.2 Ut Subministrament i instal·lació de cistella traslladable de bàsquet de 3,95
m d'altura formada per: pal de tub d'acer de 120 mm de diàmetre i 4 mm
de gruix, amb colze corbat soldat, quadre de tub rectangular de 50x30 cm
i tirants de tub d'acer, tot això pintat amb pols de polièster, tauler de
contraplacat fenòlic, de 180x105 cm i 30 mm de gruix, cèrcol de vareta
massissa de 20 mm d'espessor col·locat a una altura de 3,05 m i xarxa
de cotó amb cordes de 6 mm de diàmetre amb dotze punts de fixació al
cèrcol, per a usuaris de més de 8 anys, col·locada directament sobre el
paviment amb quatre rodes, dues varetes de fixació i dos contrapesos de
formigó. Inclús p/p de replanteig, i fixació de l'equipament esportiu.
Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 2,000 1.513,48 3.026,96

3.7.3 Ut Banc per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat i
490 mm d'alçada. 8,000 62,84 502,72

3.7.4 ut Mòdul de graderia formada per 1 mòdul de 5 seients, 1 mòdul d'escales i
1 mòdul de 5 seients tipus Tribuna HC63|20 de 2 files d'altura de Daplast.
Inclou col·locació de les graderies i fixació sobre paviment de formigó
existent. 4,000 700,00 2.800,00

Total 3.7.- EQU Equipament esportiu: 7.386,66

Total pressupost parcial nº 3 PAVELLÓ: 210.519,58

Pressupost parcial nº 3 PAVELLÓ

Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES Pàgina 16



4.1 PA Seguretat i salut 1,000 24.369,43 24.369,43

4.2 PA Control de qualitat 1,000 14.621,66 14.621,66

Total pressupost parcial nº 4 PARTIDES ALÇADES: 38.991,09

Pressupost parcial nº 4 PARTIDES ALÇADES

Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 CAMP DE FUTBOL I GRADERIES 431.342,91
1.1.- Demolicions i moviment de terres 125.625,80
1.2.- Pavimentació 202.692,55
1.3.- Xarxa de clavegueram 21.137,43
1.4.- Xarxa de reg 35.164,02
1.5.- Equipament esportiu i tancaments 20.157,11
1.6.- Graderies 26.566,00

2 EDIFICI DE VESTIDORS 304.523,24
2.1.- Acondicionament del terreny 8.031,75
2.2.- Fonamentació 1.284,35
2.3.- Estructures 28.747,82
2.4.- Façanes 36.124,02
2.5.- Particions 13.353,92
2.6.- Instal·lacions 67.078,47

2.6.1.- Sanejament 8.065,70
2.6.2.- Electricitat 4.981,58
2.6.3.- Lampisteria 8.912,75
2.6.4.- Calefacció, climatització i ACS 37.136,60
2.6.5.- Gas 412,47
2.6.6.- Il·luminació 6.256,37
2.6.7.- Protecció contra incendis 1.313,00

2.7.- Serveis afectats 8.002,17
2.8.- Aïllaments i impermeabilitzacions 19.202,61
2.9.- Cobertes 29.114,36
2.10.- Revestiments 40.479,45
2.11.- Urbanització exterior i acabats 21.710,43
2.12.- Equipament i senyalització 31.393,89

3 PAVELLÓ 210.519,58
3.1.- Enderrocs i moviment de terres 35.364,39
3.2.- Estructura 36.334,13
3.3.- Murs, parets i finestres 51.836,66
3.4.- Instal·lacions 1.500,00
3.5.- Caseta entrada 7.181,18
3.6.- Pavimentació 70.916,56
3.7.- Equipament esportiu 7.386,66

4 PARTIDES ALÇADES 38.991,09

Total .........: 985.376,82

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS.



1 CAMP DE FUTBOL I GRADERIES
1.1 Demolicions i moviment de terres .....................................................................................… 125.625,80
1.2 Pavimentació .........................................................................................................… 202.692,55
1.3 Xarxa de clavegueram .................................................................................................… 21.137,43
1.4 Xarxa de reg .........................................................................................................… 35.164,02
1.5 Equipament esportiu i tancaments .....................................................................................… 20.157,11
1.6 Graderies ............................................................................................................… 26.566,00

Total 1 CAMP DE FUTBOL I GRADERIES ..........: 431.342,91
2 EDIFICI DE VESTIDORS

2.1 Acondicionament del terreny ..........................................................................................… 8.031,75
2.2 Fonamentació .........................................................................................................… 1.284,35
2.3 Estructures ..........................................................................................................… 28.747,82
2.4 Façanes ..............................................................................................................… 36.124,02
2.5 Particions ...........................................................................................................… 13.353,92
2.6 Instal·lacions
2.6.1 Sanejament .........................................................................................................… 8.065,70
2.6.2 Electricitat .......................................................................................................… 4.981,58
2.6.3 Lampisteria ........................................................................................................… 8.912,75
2.6.4 Calefacció, climatització i ACS ....................................................................................… 37.136,60
2.6.5 Gas ................................................................................................................… 412,47
2.6.6 Il·luminació .......................................................................................................… 6.256,37
2.6.7 Protecció contra incendis ..........................................................................................… 1.313,00

Total 2.6 Instal·lacions ..........: 67.078,47
2.7 Serveis afectats .....................................................................................................… 8.002,17
2.8 Aïllaments i impermeabilitzacions ....................................................................................… 19.202,61
2.9 Cobertes .............................................................................................................… 29.114,36
2.10 Revestiments ........................................................................................................… 40.479,45
2.11 Urbanització exterior i acabats .....................................................................................… 21.710,43
2.12 Equipament i senyalització ..........................................................................................… 31.393,89

Total 2 EDIFICI DE VESTIDORS ..........: 304.523,24
3 PAVELLÓ

3.1 Enderrocs i moviment de terres .......................................................................................… 35.364,39
3.2 Estructura ...........................................................................................................… 36.334,13
3.3 Murs, parets i finestres .............................................................................................… 51.836,66
3.4 Instal·lacions .......................................................................................................… 1.500,00
3.5 Caseta entrada .......................................................................................................… 7.181,18
3.6 Pavimentació .........................................................................................................… 70.916,56
3.7 Equipament esportiu ..................................................................................................… 7.386,66

Total 3 PAVELLÓ ..........: 210.519,58
4 PARTIDES ALÇADES ...........................................................................................................… 38.991,09

Pressupost d'execució material 985.376,82
13% de despeses generals 128.098,99
6% de benefici industrial 59.122,61

Suma 1.172.598,42
21% IVA 246.245,67

Pressupost d'execució per contracta 1.418.844,09

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de UN MILIÓ QUATRE-CENTS DIVUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU
CÈNTIMS.

Projecte: REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES

Capítol Import
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