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Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 GR6P6246 u Trasplantament a viver d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, amb un recorregut de fins a 2
km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Parterre Domènech i Montaner 9,000 9,000
2 Parterre Arquitectura 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000
2 GR6P6366 u Trasplantament a viver d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, amb un recorregut de fins a 2

km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 GR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km,

inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Arbres plaça 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 GR6P1596 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km,

inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Arbres plaça 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GR6P16C6 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km,

inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Arbres plaça 2,000 2,000
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Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 E21R13F5 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 m 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 (no més lluny
de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Arbres plaça 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 L21HUM20 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat
de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Bàcul poliesportiu 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de

runes sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tanca poliesportiu 61,000 1,200 73,200

TOTAL AMIDAMENT 73,200
3 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb

compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sobre paret 61,000 61,000
2 Passatge Biblioteca 20,160 20,160

TOTAL AMIDAMENT 81,160
4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega

manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Plaça 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000
5 F21QA701 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Caseta tobogan 1,000 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
2 Gronxador 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Plaça i carrer arquitectura 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
7 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa

sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Carrer arquitectura 10,000 10,000
2 Domènech i Montaner 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000
8 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Interiors plaça 298,000 298,000

TOTAL AMIDAMENT 298,000
9 F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega

sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Passatge biblioteca 159,190 159,190
2 Pati poliesportiu 517,000 517,000
3 Escales Domènech i Montaner 162,000 162,000
4 Domènech i Montaner 329,400 329,400
5 Arquitectura 112,000 1,500 168,000

TOTAL AMIDAMENT 1.335,590
10 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,

per a delimitar la zona a demolir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Arquitectura 112,000 112,000
2 Domènech i Montaner 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000
11 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4 m, amb

mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Jocs infantils 50,270 50,270
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Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 50,270
12 E211159A m3 Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura de

formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus
ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Poliesportiu 21,450 11,280 4,500 1.088,802

TOTAL AMIDAMENT 1.088,802
13 E2132232 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i

càrrega mecànica de runa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Poliesportiu 21,450 11,280 0,400 96,782

TOTAL AMIDAMENT 96,782
14 E2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12

m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Enderroc de paret 1,570 0,290 1,350 0,615
2 Vorada 298,000 0,150 0,250 1,350 15,086
3 Paviment 1.335,000 0,150 1,350 270,338
4 Enderroc poliesportiu 1.088,820 0,300 1,350 440,972
5 Fonament 96,780 1,350 130,653
7 Elements urbans 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 883,664
15 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Enderrocs 857,664 857,664
2 Elements urbans 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 883,664

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Plaça 1.691,000 1.691,000

TOTAL AMIDAMENT 1.691,000
2 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Escomeses 30,000 1,000 1,500 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000
3 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada

amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sanejament 60,000 0,600 1,000 36,000
2 Fossat ascensor 2,100 2,100 1,000 4,410
3 Pou de bombes 1,900 1,900 1,400 5,054
4 Muret guia 232,000 1,000 1,400 324,800

TOTAL AMIDAMENT 370,264
4 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa

sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Fase 1 1.998,000 1,600 3.196,800
2 Fase 2 2.482,130 3,000 7.446,390
3 Fase 3 2.664,700 3,000 7.994,100
4 Fase 4 2.664,700 3,000 7.994,100
5 Fase 5 2.664,700 1,610 4.290,167

TOTAL AMIDAMENT 30.921,557
5 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Base de llosa de fonamentació 2.664,700 2.664,700

TOTAL AMIDAMENT 2.664,700
6 E24220D9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perforació de pantalles 3.972,132 1,200 4.766,558

TOTAL AMIDAMENT 4.766,558
7 E24120D9 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans

mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Muret guia 232,000 1,000 1,400 1,200 389,760
2 Rebaix 30.921,557 1,200 37.105,868

TOTAL AMIDAMENT 37.495,628
8 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents

d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Muret guia 232,000 1,000 1,400 1,200 389,760
2 Rebaix 30.921,557 1,200 37.105,868
3 Pantalles 4.766,558 4.766,558

TOTAL AMIDAMENT 42.262,186

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 04  FONAMENTS

1 E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Pantalles 232,000 232,000

TOTAL AMIDAMENT 232,000
2 E3GZQ000 m Perforació d'ancoratge provisional de mur pantalla de <= 200 mm de diàmetre, amb entubació recuperable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Tipus A 5,000 92,760 3,000 2,500 556,560
2 Tipus B 5,000 106,130 4,000 2,500 849,040
3 Tipus C 5,000 35,530 4,000 2,500 284,240

TOTAL AMIDAMENT 1.689,840
3 E3GZT700 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7 cables i tesat amb

cric hidràulic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tipus A 111,000 111,000
2 Tipus B 170,000 170,000
3 Tipus C 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 338,000
4 E225AJ70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Base llosa fonamentació 2.664,700 0,200 532,940

TOTAL AMIDAMENT 532,940
5 K7A24K0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 µm i 192 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Base llos fonament 2.664,700 2.664,700

TOTAL AMIDAMENT 2.664,700
6 E7J5C4D2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Llosa de fonamentació-pantalla 232,000 2,000 464,000

TOTAL AMIDAMENT 464,000
7 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Llosa de fonamentació 2.664,700 2.664,700

TOTAL AMIDAMENT 2.664,700
8 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu

d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ancoratge llosa de fonamentació 232,000 2,000 0,200 2.320,000

TOTAL AMIDAMENT 2.320,000
9 E3C516H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Llosa de fonamentació 2.664,700 0,700 1.865,290

TOTAL AMIDAMENT 1.865,290
10 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2 equips segons planificació 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 E3GZA600 m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Corronament 232,000 232,000

TOTAL AMIDAMENT 232,000
13 E3GZS020 m2 Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Interior fins a planta plaça 232,000 9,000 2.088,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 8
2 Planta plaça 57,000 4,200 239,400

TOTAL AMIDAMENT 2.327,400
14 E3G5262K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó

HA-30/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Tipus A 13,500 92,760 1.252,260
2 Tipus B 19,200 106,130 2.037,696
3 Tipus C 19,200 35,530 682,176

TOTAL AMIDAMENT 3.972,132
15 E3GB1000 kg Armadura per a pantalles AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Tipus A 1.204,600 92,760 2,500 44.695,478
2 Tipus B 1.682,070 106,130 2,500 71.407,236
3 Tipus C 1.669,770 35,530 2,500 23.730,771

TOTAL AMIDAMENT 139.833,485
16 E3CB1000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Llosa de fonamentació
2 Armat base 2.664,700 54,260 144.586,622
3 Reforç inferior 20.627,800 2,000 41.255,600
4 Reforç superior 2.456,600 2,000 4.913,200
5 Punxonament 3.661,000 3.661,000

TOTAL AMIDAMENT 194.416,422
17 E45319H4 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb

bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Biga de coronació 0,700 0,700 232,000 113,680

TOTAL AMIDAMENT 113,680
18 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Biga de coronació 0,700 2,000 232,000 324,800

TOTAL AMIDAMENT 324,800
19 E4B32000 kg Armadura per a bigues AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Biga de coronació 140,000 232,000 0,700 0,700 15.915,200

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 15.915,200
20 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Fossat ascensor 1,700 1,250 4,000 8,500
2 Pou de bombes 1,500 1,500 4,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 17,500

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 05  ESTRUCTURA

1 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Planta -3 22,500 22,500
2 Planta -2 21,310 21,310
3 Planta -1 20,520 20,520
4 Planta Plaça 3,460 3,460

TOTAL AMIDAMENT 67,790
2 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb

bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 M1 21,675 9,000 0,250 48,769
2 M2 25,650 9,000 0,250 57,713
4 Urbanització i rampa sortida 135,000 2,300 0,400 124,200
6 Barana de formigó 1,300 54,000 0,250 17,550

TOTAL AMIDAMENT 248,232
3 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb

bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Fonament 10,920 10,920
2 Sostre -2 i -3 74,900 74,900
3 Sostre -1 172,230 172,230
4 Plaça 6,720 6,720

TOTAL AMIDAMENT 264,770
4 E45B18H4 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sostres -2 i -3 477,960 2,000 955,920
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AMIDAMENTS Pàg.: 10
2 Sostre -1 555,670 555,670

TOTAL AMIDAMENT 1.511,590
5 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb

bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sostre -2 i -3 5,720 5,720
2 Sostre -1 4,220 4,220
3 Plaça 49,140 49,140

TOTAL AMIDAMENT 59,080
6 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,

abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escala 1 5,000 1,300 0,250 9,000 14,625
2 Escala 2 5,000 1,300 0,250 6,000 9,750
4 Rampes interior 21,850 4,000 4,000 0,350 122,360
5 Rampa sortida 37,910 4,000 1,000 0,350 53,074

TOTAL AMIDAMENT 199,809
7 E4B11000 kg Armadura per a pilars AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Soterrani -3 4.783,900 4.783,900
2 Soterrani -2 3.603,900 3.603,900
3 Soterrani -1 3.225,300 3.225,300
4 Planta plaça 526,600 526,600

TOTAL AMIDAMENT 12.139,700
8 E4B21000 kg Armadura per a mur AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 M1 2.206,500 2.206,500
2 M2 4.289,900 4.289,900
4 Urbanització i rampa sortida 135,000 2,300 0,400 130,000 16.146,000
6 Barana de formigó 1,300 54,000 0,250 130,000 2.281,500

TOTAL AMIDAMENT 24.923,900
9 E4BB1000 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400

N/mm2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sostre -2 i -3
2 Reforç 24.987,000 2,000 49.974,000
3 Base 10.150,000 2,000 20.300,000
4 3.206,000 2,000 6.412,000
5 Sostre -1
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6 Reforç 28.654,000 28.654,000
7 Base 37.465,000 37.465,000
8 3.608,000 3.608,000

TOTAL AMIDAMENT 146.413,000
10 E4B32000 kg Armadura per a bigues AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Fonament 1.845,400 1.845,400
2 Soterrani -2 i -3 13.420,000 13.420,000
3 Soterrani -1 33.110,000 33.110,000
4 Plaça 1.174,000 1.174,000

TOTAL AMIDAMENT 49.549,400
11 E4BC1000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Soterrani -2 i -3 474,000 2,000 948,000
2 Soterrani -1 777,000 777,000
3 Plaça 1.292,000 1.292,000
4 7.937,000 7.937,000
5 Escales
6 Rampes interiors 5.324,000 4,000 21.296,000
7 Rampa sortida 9.230,540 9.230,540

TOTAL AMIDAMENT 41.480,540
12 E4D1EH23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular de 70 cm de

diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Soterrani -3 160,630 160,630
2 Soterrani -2 156,440 156,440
3 Soterrani -1 150,750 150,750
4 Plaça 21,620 21,620

TOTAL AMIDAMENT 489,440
13 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats

a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 M1 21,675 9,000 2,000 390,150
2 M2 25,650 9,000 2,000 461,700
4 Urbanització i rampa sortida 135,000 2,300 2,000 621,000
6 Barana de formigó 1,300 54,000 2,000 140,400

TOTAL AMIDAMENT 1.613,250
14 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Sostre -2 i -3 225,480 225,480
2 Sostre -1 366,310 366,310
3 Plaça 21,690 21,690

TOTAL AMIDAMENT 613,480
15 E4DB1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

sobre entramat desmuntable
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sostre -2 i -3 2.310,000 2,000 4.620,000
2 Sostre -1 2.117,290 2.117,290

TOTAL AMIDAMENT 6.737,290
16 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler

fenòlic per a deixar el formigó vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sostre -2 i -3 11,340 2,000 22,680
2 Sostre -1 14,060 14,060
3 Plaça 165,130 165,130

TOTAL AMIDAMENT 201,870
17 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat

amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escala 1 5,000 1,300 9,000 58,500
2 Escala 2 5,000 1,300 6,000 39,000
3
4 Rampes interior 21,850 4,000 4,000 349,600
5 Rampa sortida 37,910 4,000 1,000 151,640

TOTAL AMIDAMENT 598,740
18 E4D93BK7 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit de 70x70 cm i 29 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Sostre -2 i -3 2.310,000 2,000 4.620,000
2 Sostre -1 2.117,290 2.117,290

TOTAL AMIDAMENT 6.737,290
19 E4E24514 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150

mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Escala 1 6,000 13,400 2,000 160,800
2 4,900 13,400 2,000 131,320
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3 6,000 2,000 3,600 2,000 86,400
4 4,900 2,000 3,600 35,280
5 Escala 2
6 6,200 12,010 2,000 148,924
7 3,060 12,010 3,000 110,252

TOTAL AMIDAMENT 672,976
20 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima

del granulat 20 mm, col·locat manualment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escala 1 6,000 13,400 2,000 0,090 14,472
2 4,900 13,400 2,000 0,090 11,819
3 6,000 4,000 3,600 0,090 7,776
4 4,900 2,000 3,600 0,090 3,175
5 Escala 2
6 6,200 12,010 2,000 0,090 13,403
7 3,060 12,010 3,000 0,090 9,923

TOTAL AMIDAMENT 60,568
21 E4EZ2000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 per a l'armadura de parets de

blocs de morter de ciment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escala 1 6,000 13,400 2,000 10,000 1.608,000
2 4,900 13,400 2,000 10,000 1.313,200
3 6,000 4,000 3,600 10,000 864,000
4 4,900 2,000 3,600 10,000 352,800
5 Escala 2
6 6,200 12,010 2,000 10,000 1.489,240
7 3,060 12,010 3,000 10,000 1.102,518

TOTAL AMIDAMENT 6.729,758

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 06  IMPERMEABILITZACIÓ

1 E5Z15N2D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà,
amb la superfície aplanada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 PLAÇA 2.734,000 2.734,000
2 Coberta escales 5,100 6,200 2,000 63,240
3 Coberta Plaça 202,600 202,600

TOTAL AMIDAMENT 2.999,840
2 E711H6640001 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de

betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt
OA 90/40 tipus ref. 13420025 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA o equivalent
prèvia imprimació. Altres articles: tipus ref. 10860325 de la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS
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de TEXSA o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 PLAÇA 2.734,000 2.734,000
2 PERÍMETRE 232,000 0,700 162,400
3 Coberta escales 5,100 6,200 2,000 63,240
4 Coberta Plaça 202,600 202,600

TOTAL AMIDAMENT 3.162,240
3 E7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 PLAÇA 2.734,000 2.734,000
2 Coberta escales 5,100 6,200 2,000 63,240
3 Coberta Plaça 202,600 202,600

TOTAL AMIDAMENT 2.999,840
4 E7Z327P5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de feltre de polièster de

130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perímetre 232,000 232,000
2 Coberta escales 11,300 4,000 45,200
3 Coberta Plaça 70,110 70,110

TOTAL AMIDAMENT 347,310
5 E9361550 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm,

abocat des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PLAÇA 2.734,000 2.734,000
2 Coberta escales 5,100 6,200 2,000 63,240
3 Coberta Plaça 202,600 202,600

TOTAL AMIDAMENT 2.999,840
6 E4BCJB22 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer ME 30x15 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PLAÇA 2.734,000 2.734,000
2 Coberta escales 5,100 6,200 2,000 63,240
3 Coberta Plaça 202,600 202,600

TOTAL AMIDAMENT 2.999,840
7 ED5A5E00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Perímetre 232,000 232,000
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TOTAL AMIDAMENT 232,000
8 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Drenatge 232,000 2,000 464,000

TOTAL AMIDAMENT 464,000
9 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Drenatge 232,000 0,700 0,700 113,680

TOTAL AMIDAMENT 113,680

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 07  TANCAMENTS I DIVISÒRIES FIXES

1 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Parets serveis oficina i sala tècnica 6,500 2,600 16,900
2 2,380 2,600 6,188
3 10,640 2,600 27,664
4 23,550 2,600 61,230
5 Pilars ventilació 4,500 3,700 16,650
6 Tancament zona reservada vestidors 27,350 4,200 114,870
7 Divisions vetidors 4,200 4,200 3,000 52,920

TOTAL AMIDAMENT 296,422
2 E614GN1E m2 Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x200x60 mm, LD, categoria I, segons la

norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Serveis 3,200 2,600 5,060 42,099
2 Escala 1 8,080 2,600 3,000 63,024

TOTAL AMIDAMENT 105,123
3 KDNZ500E u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Ventilacions ventilació forçada 12,000 4,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
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Capítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 EASA71LA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca
antipànic, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Escala 1 3,000 4,000 12,000
2 2,000 1,000 2,000
3 Escala 2 2,000 4,000 8,000
4 Serveis 3,000 3,000
5 Sala tècnica 1,000 1,000
6 Oficina 1,000 1,000
7 Vestidors 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000
2 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles

helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Entrada 5,000 2,600 13,000
2 Sortida 4,000 2,600 10,400

TOTAL AMIDAMENT 23,400
3 EAF2C574 u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de

90x90 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Oficina 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 09  REVESTIMENTS

1 E81131L1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Enrajolats
2 Escala 1 28,600 17,000 486,200
3 Escala 2 5,790 3,000 12,010 208,614
4 3,060 2,000 12,010 73,501
5 Serveis 10,770 2,600 28,002
6 13,000 2,600 2,000 67,600
7 Tancament zona reservada vestidors 27,350 4,200 114,870
8 Divisions vetidors 4,200 4,200 3,000 52,920
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TOTAL AMIDAMENT 1.031,707
2 E81131L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,

remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tancament zona reservada vestidors 27,350 4,200 114,870
2 Divisions vetidors 4,200 4,200 3,000 52,920
4 Escala 1 11,290 9,000 101,610
5 22,600 8,000 180,800
6 Escala 2 8,850 2,000 9,000 159,300
7 Serveis i oficina 24,000 2,600 62,400

TOTAL AMIDAMENT 671,900
3 E8122312 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat

lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sostres interiors aparcament
2 Sostre -2 i -3 2.440,000 2.440,000
3 Sostre -1 2.435,000 2.435,000

TOTAL AMIDAMENT 4.875,000
4 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat

amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Oficina 9,200 2,600 23,920
2 Sala tècnica 6,000 2,600 15,600

TOTAL AMIDAMENT 39,520
5 E82A2B4L m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup

AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Enrajolats
2 Escala 1 28,600 17,000 486,200
3 Escala 2 5,790 3,000 12,010 208,614
4 3,060 2,000 12,010 73,501
5 Serveis 10,770 2,600 28,002
6 13,000 2,600 2,000 67,600

TOTAL AMIDAMENT 863,917
6 E9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i

preparació de la superfície
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Paviments interiors aparcament
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2 Sostre -2 i -3 2.440,000 2,000 4.880,000
3 Sostre -1 2.435,000 2.435,000
4 Rampes 21,850 4,000 87,400

TOTAL AMIDAMENT 7.402,400
7 E894JE42 m2 Pintat de pilar interior de formigó a la imprimació fixadora al poliuretà bicomponent amb una capa de fons

diluïda, i dues d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Soterrani -3 160,630 160,630
2 Soterrani -2 156,440 156,440
3 Soterrani -1 150,750 150,750
4 Plaça 21,620 21,620

TOTAL AMIDAMENT 489,440
8 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues

d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sostres interiors aparcament
2 Sostre -2 i -3 2.440,000 2.440,000
3 Sostre -1 2.435,000 2.435,000

TOTAL AMIDAMENT 4.875,000
9 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes

d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escala 1 3,180 9,000 2,000 57,240
2 Escala 2 3,180 6,000 2,000 38,160

TOTAL AMIDAMENT 95,400
10 EBA1E032 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos

components, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Senyals vials 335,000 3,000 1.005,000

TOTAL AMIDAMENT 1.005,000
11 EBA27132 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos components

i microesferes de vidre, amb mitjants manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Parades 25,000 5,000 125,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000
12 EBA31032 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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1 Pas vianants 4,000 5,000 25,000 0,500 250,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000
13 EBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Senyals interiors 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
14 EBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Senyals interiors 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
15 E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de

diàmetre, com a màxim
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tub alimentació BIE's 375,000 375,000

TOTAL AMIDAMENT 375,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 10  PAVIMENTS

1 E9E1131G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Voreres interiors zona oficina 35,000 35,000
2 Voreres soterrani -2 i -3 8,000 4,000 3,000 2,000 192,000
3 Vorera carrer arquitectura 112,000 1,200 134,400

TOTAL AMIDAMENT 361,400
2 E9C14432 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de

ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Oficina i banys 65,000 65,000
2 Replans escales 3,000 1,300 7,000 27,300
3 3,000 1,300 10,000 39,000
4 Ascensor i vestíbuls independència 5,000 1,500 8,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 191,300
3 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Oficina i banys 65,000 65,000
2 Replans escales 3,000 1,300 7,000 27,300
3 3,000 1,300 10,000 39,000
4 Ascensor i vestíbuls independència 5,000 1,500 8,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 191,300
4 E9V2A2KK m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, i

amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escala 1 92,000 1,300 119,600
2 Escala 2 60,000 1,300 78,000

TOTAL AMIDAMENT 197,600
5 E9G4G64C m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un

contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Soterrani -3 2.604,000 2.604,000
2 Soterrani -2 2.440,000 2.440,000
3 Soterrani  -1 2.428,000 2.428,000

TOTAL AMIDAMENT 7.472,000
6 29522622 m2 Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de mescla bituminosa contínua en

calent de 8 cm, amb capa de trànsit de 8 cm, amb base de granulat-ciment i subbase de tot-u artificial, sobre
esplanada E2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 RAMPA SORTIDA 37,910 4,000 151,640

TOTAL AMIDAMENT 151,640

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 11  SERRALLERIA

1 EB121JBM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Escala 1 3,180 9,000 28,620
2 Escala 2 3,180 6,000 19,080

TOTAL AMIDAMENT 47,700
2 EB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla

deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Reixes ventilació 1,000 3,500 4,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 12  SANEJAMENT

1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Lavabos 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 WC 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 ED15SE30 m Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal

exterior de 6 bar de pressió nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i elements de
fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Pluvials 25,000 25,000
2 Residuals 40 49,000 49,000

TOTAL AMIDAMENT 74,000
4 ED1V1171 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI

segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Serveis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 ED5H8988 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil

lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Rampa de sortid 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110

mm, penjat al sostre
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Pluvials 89,000 89,000
2 Residuals 234,000 234,000

TOTAL AMIDAMENT 323,000
7 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160

mm, penjat al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sanejament pluvials 84,000 84,000
2 Sanejament residuals 115,000 115,000

TOTAL AMIDAMENT 199,000
8 ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200

mm, penjat al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pluvials 25,000 25,000
2 Residuals 40 49,000 49,000

TOTAL AMIDAMENT 74,000
9 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4

kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Sota fonamentació 95,000 95,000

TOTAL AMIDAMENT 95,000
10 EDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i fixada amb cargols, per a

pericó de serveis, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 EDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Conneció a xarxa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 EDD1A099 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Connexió 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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13 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de

diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 EDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb

morter mixt 1:0,5:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000
15 ENN2U020 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un

diàmetre de pas de l'impulsor de 100 mm, motor de 2 Kw per a un cabal d'11 l/s a una altura d'elevacio de 6 m,
proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrlment de les
bombes, trapa doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Bombeig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 13  VENTIL·LACIÓ FORÇADA

1 EE42QE46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Sobrepressió vestíbuls 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000
2 EE42QB46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1

mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sobrepressió escales 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000
3 EE52S14AD9J m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb classificació de resistència

al foc E600/120, amb unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb
suports. Article: tipus ref. CR-10-B de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 planta-1 admissió 104,000 104,000
2 144,000 144,000
3 141,000 141,000
4 Extracció 117,000 117,000
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5 120,000 120,000
6 139,000 139,000
7 planta -2 admissió 134,000 134,000
8 174,000 174,000
9 171,000 171,000

10 Extracció 147,000 147,000
11 150,000 150,000
12 139,000 139,000
13 planta -3 admissió 164,000 164,000
14 204,000 204,000
15 201,000 201,000
16 Extracció 177,000 177,000
17 180,000 180,000
18 169,000 169,000

TOTAL AMIDAMENT 2.775,000
4 EE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa

d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sector 1 3,000 3,000 2,000 18,000
2 sector 2 2,700 3,000 2,000 16,200
3 sector 3 2,700 3,000 2,000 16,200

TOTAL AMIDAMENT 50,400
5 EEK31BBE u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x325 mm,

d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 admissió 27,000 3,000 81,000
2 extracció 27,000 3,000 81,000

TOTAL AMIDAMENT 162,000
6 EEM2K9E0 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h de cabal màxim,

motor a transmisió trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de 500 mm de diàmetre, caixa d'acer
galvanitzat amb aïllament, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Admissió 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
7 EEM2MDE0 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 15000 a 20000 m3/h de cabal màxim,

motor a transmisió trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de 630 mm de diàmetre, caixa d'acer
galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400ºC/2h, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Extracció 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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8 EEM24E2H u Ventilador centrífug trifàsic per a 400 V de tensió, de 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i

muntat sobre bancada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escala i vestíbuls 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire,

col·locat en conducte
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Banys

TOTAL AMIDAMENT 0,000
10 EEUDU010 u Comporta motoritzada a la sortida de fums de la caldera, amb actuador a 24 V tipus tot-res i enclavat amb la

centraleta de regulació de caldera, instal·lada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escales 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000
11 EM11C110 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 60,000
12 EM124636 u Central de detecció de CO, per a 6 zones, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i

de prova d'alarma i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 14  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 EF11H812 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 BIES 5,000 5,000 3,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000
2 EF11HA12 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior

especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 BIES 25,000 3,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000
3 EF11HB12 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior

especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
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col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 BIES 75,000 3,000 225,000

TOTAL AMIDAMENT 225,000
4 EFB1A622 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR

11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Escomesa 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000
5 EM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb

base de superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 312,000
6 EM132121 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb

senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

AMIDAMENT DIRECTE 21,000
7 EM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició

d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 21,000
8 EM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal

lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 EM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la

canonada, muntat a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 EM237BBB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per

allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 15,000
11 EM31281J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 21,000
12 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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13 EM121F06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi

automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a
la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 15  FONTANERIA

1 EF922PBC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 SERVEIS 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000
2 EF922PBE m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció

exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 ESCOMESA 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000
3 EFQ33A4K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i

105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 35,000
4 EJ13B81M u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà,

recolzat sobre taulell o moble

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i

alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 EJ239131 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó

cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al

ramal de PVC

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert

de niló, col·locat amb fixacions mecàniques
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000
9 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat

encastat en mur

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 EJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una

bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 EMSB7AL2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,

fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 18,000
12 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè

d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 21,000
13 EMSBCDL2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de

PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 16  CONTROL I GESTIÓ

1 EPA12CIG pa Partida alçada per a la instal·lació del sistema de control, gestió i recàrrega de vehicles elèctrics. Inclou barreres
d'entrada i sortida, lector de matrícules, expenedor de tiquets d'entrada i sortida, tres caixers automàtics de
cobrament, centre de gestió i cobrament manual, 3 unitats de control d'accés de vianants. Detectors ultrsònics a
totes les places (239), pantalles indicadores de plantes buides (12), indicadors de places normals 230, indicador
de places adaptades (9) i cartell exterior amb indicador de lliure o complert. Tot muntat i en funcionament. (No
inclou el cablejat elèctric ni de dades).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 17  ELECTRICITAT

1 EG11CH62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa número 9
, seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a

mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i
400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EG1AU050 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6

fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de
dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 EG21H81H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 945,000
5 EG2DF6FB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200

mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 240,000
6 EG3121E4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de

secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ESCOMESA 25,000 3,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000
7 EG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de

secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escomes 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000
8 EG312486 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de

secció 3 x 25/ 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 1.430,000
9 EG312356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció

3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 1.945,000
10 EG312146 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de

secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 2.361,000
11 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció

3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 3.250,000
12 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció

3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
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AMIDAMENT DIRECTE 913,000
13 EG415PK9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 36 kA de

poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 25,000
14 EG415PKB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 36 kA de

poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 15,000
15 EG415859 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A

de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 9,000
16 EG41585B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A

de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 9,000
17 EG426BJD u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar

(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 15,000
18 EG426B9D u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),

de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 25,000
19 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons),

per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de
material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4

quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a
mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 EG61U010 u Caixa de mecanismes, per a vuit elements, preu alt, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
22 EG6211E2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 15,000
23 EG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu

mitjà, encastada
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AMIDAMENT DIRECTE 25,000
24 EG675B82 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 8 mòduls, preu mitjà,

col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
25 EHA1H6Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de

planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 309,000
26 EHA1H3Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de

planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 35,000
27 EH61KKDB u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de

policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 370 a 400 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial

AMIDAMENT DIRECTE 71,000
28 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6

mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 28,000
29 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 2.590,000
30 EG380B07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2, muntat en malla de connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 550,000
31 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat

superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 18  ASCENSOR

1 EL2821C4 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640
kg), de 5 parades (recorregut 12 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple
amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
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Capítol 19  MEGAFONIA I CCTV

1 EP31U010 u Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb
alimentació integrada, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EP32U010 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EP33U003 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 4 zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula,

col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 EP35UAC5 u Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de

93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 78,000
5 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1.282,000
6 EPA1U130 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), color amb sensor CCD de 1/3'', elements de 795 × 596, resolució

480 línies, sensibilitat de 0,5 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum, AES, ATW, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa

AMIDAMENT DIRECTE 30,000
7 EPA6U110 u Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb

entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 EPACU310 u Multiplexor duplex amb 9 entrades, control de telemetria per a càmeres mòbils, alimentació 230 Vac, per a

muntatge de superfície, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100 imatges per segons, programació de qualitat

i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP
incorporada amb connexió per iexplorer o programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de
superficie, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 EP434650DTP2 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de

poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2 tipus ref. BDC6FH100 de la serie Categoria 6 d'Infraplus de HIMEL o equivalent,
col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 487,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 20  VEU I DADES
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1 EP74J411 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 600 mm (alçària x amplària
x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EP7312E2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb

connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a

240V, col·locat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 EP7E3A00 u Encaminador (router) d'1port ADSL i 4 ports 10 Mbps, compatible ADSL 2+, amb alimentació a 240V, col·locat i

connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 EP7EP000 u Adaptador de xarxa 10/100 Mbps amb connector RJ 45 i bus PCI de 32 bits, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,

d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 EP7ZE1A2 u Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a

armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de

poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 569,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 21  URBANITZACIÓ

1 F9F5H562 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb
textura pètria, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Passatge Biblioteca 62,000 2,500 155,000
2 Rampes accés plaça 1,500 32,000 2,000 96,000
3 Zona rampa de sortida 254,000 254,000
4 Reposició paviment passatge Domènech i

Montaner
292,000 292,000
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TOTAL AMIDAMENT 797,000
2 E9F55523IRRN m2 Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, preu superior, col·locat a trencajunts sobre suports

regulables d'alçària mitjana 300 mm tipus ref. B80305005 de la serie STE exterior de BUTECH o equivalent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Plaça 1.414,000 1.414,000
2 Coberta superior 173,000 173,000

TOTAL AMIDAMENT 1.587,000
3 E9G2G175 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó

HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Pista 390,000 390,000
2 Zona infantil 200,500 200,500

TOTAL AMIDAMENT 590,500
4 E5Z15N60 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Recrescut Pista 390,000 390,000
2 Recrescut Zona infantil 200,500 200,500

TOTAL AMIDAMENT 590,500
5 E4BCM881 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6

mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista 390,000 2,000 780,000
2 Zona infantil 200,500 2,000 401,000

TOTAL AMIDAMENT 1.181,000
6 F965A2C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Previsió reparació carrers 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000
7 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Paviment de peces de formigó no flotant 797,000 0,200 159,400
2 Escales 83,000 3,000 249,000
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TOTAL AMIDAMENT 408,400
8 F9V3U030 m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5 cm de gruix, color especial, col·locat a truc

de maceta amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escales accés plaça 9,800 11,000 107,800
2 Escales passatge biblioteca 1,560 12,000 18,720
3 Passatge Domènech i montaner 2,720 21,000 57,120
4 Escales accés carrer de l'arquitectura 10,800 7,000 75,600

TOTAL AMIDAMENT 259,240
9 KB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit brillant mirall, format

per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral transparent col·locat
amb silicona neutra i galzes de neopre, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 148,020
10 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm

d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ESCALES 16,680 16,680
2 RAMPA 21,970 21,970
3 31,490 31,490

TOTAL AMIDAMENT 70,140
11 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes

d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ESCALES 16,680 1,000 2,000 33,360
2 RAMPA 21,970 1,000 2,000 43,940
3 31,490 1,000 2,000 62,980

TOTAL AMIDAMENT 140,280
12 145214AH m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb

bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Jardinera jocs infantils 34,400 1,400 0,250 12,040
2 Jardinera vestidors 44,900 1,400 0,250 15,715

TOTAL AMIDAMENT 27,755
13 15139A70 m2 Coberta plana enjardinada intensiva invertida, formació de pendents amb formigó cel·lular, capa separadora

amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de dues làmines una LBM
(APP)- 30- PE i l'altra LBM (APP)- 40- FP, capa separadora amb geotèxtil, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït, capa separadora, retenidora drenant i filtrant de poliestirè amb dos geotèxtils i substrat de terra vegetal
de 40 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

AMIDAMENTS Pàg.: 36
1 Jardinera jocs infantils 50,540 50,540
2 Jardinera vestidors 122,400 122,400

TOTAL AMIDAMENT 172,940
14 K863U001 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions

mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Jardinera jocs infantils 34,400 1,000 34,400
2 Jardinera vestidors 44,920 1,000 44,920

TOTAL AMIDAMENT 79,320
15 FBATUPP1 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP1 segons normes NIDE (19x32 m, 1 voleibol, 1 basket), amb

pintura de poliuretà, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pintat de línies de la pista 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb

suports de formigó, col·locat recolzat sobre el paviment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000
17 F9P9UE40 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en

zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura
drenant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Zona infantil 200,500 200,500

TOTAL AMIDAMENT 200,500
18 FQ21BC75 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports

laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000
19 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal,

col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 22  ENLLUMENAT URBANITZACIÓ
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Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

AMIDAMENTS Pàg.: 37
1 EG133501 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a sis mòduls i encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EG4114JC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de

poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EG414FJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A

de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 EG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a

l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Enllumenat plaça 88,000 88,000

TOTAL AMIDAMENT 88,000
5 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de

secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Enllumenat plaça 88,000 88,000

TOTAL AMIDAMENT 88,000
6 FHNB8L11 u Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 400 W, preu superior,

troncopiramidal i acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb

base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT MONTBAU
Capítol 30  PARTIDES ALÇADES

1 PPAXBQ01 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PPAEG002 PA P.A. d'abonament íntegra per a la Gestió de Residus de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E3G5262K m2 Perforació de pantalla enterreny fluix, de 60 cm degruix amb llot tixotròpic iformigonament amb formigóHA-30/L/20/IIa, amb additiuhidròfug/superplastificant, deconsistència líquida igrandària màxima del granulat20 mm, amb >= 375 kg/m3 deciment, amb l'equip de llotsinclòs

105,39 3.972,132 10,401 418.622,99 10,40

E3CB1000 kg Armadura per a lloses defonaments AP400 S d'acer enbarres corrugades B400S delímit elàstic >= 400 N/mm2

1,05 194.416,422 5,072 204.137,24 15,47

E9G4G64C m2 Paviment de formigó amb fibresHAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, de15 cm de gruix, de consistènciafluïda i un contingut en fibresd'acer entre 30 i 35 kg/m3,grandària màxima del granulat12 mm, escampat des de camió,estesa i vibratge mecànic,remolinat mecànic afegint 4kg/m2 de pols de quars color

24,36 7.472,000 4,523 182.017,92 19,99

E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsitautoritzat de residus de terrainerts amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació,amb codi 170504 segons laLlista Europea de Residus(ORDEN MAM/304/2002)

4,23 42.262,186 4,444 178.769,05 24,43

E3C516H4 m3 Formigó per a lloses defonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa,de consistència tova igrandària màxima del granulat20 mm, abocat amb bomba

93,21 1.865,290 4,325 173.863,68 28,75

E4BB1000 kg Armadura per a sostre nervatreticular AP400 S d'acer enbarres corrugades B400S delímit elàstic >= 400 N/mm2

1,13 146.413,000 4,116 165.446,69 32,86

E3GB1000 kg Armadura per a pantalles AP400S d'acer en barres corrugadesB400S de límit elàstic >= 400N/mm2

1,02 139.833,485 3,547 142.630,15 36,40

E24120D9 m3 Transport de terres per areutilitzar en obra, amb camióde 24 t i temps d'espera per ala càrrega amb mitjansmecànics, amb un recorregut demés de 10 i fins a 15 km

3,69 37.495,628 3,448 138.358,87 39,83

E4DB1DX0 m2 Muntatge i desmuntatged'encofrat per a sostre nervatreticular, a una alçària <= 3m, amb tauler de fusta de pisobre entramat desmuntable

20,47 6.737,290 3,439 137.912,33 43,26

E45B18H4 m3 Formigó per a sostre nervatreticular, HA-25/B/20/IIa deconsistència tova i grandàriamàxima del granulat 20 mm,abocat amb bomba

79,81 1.511,590 3,0010 120.640,00 46,26

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment deformigó, amb pintura depoliuretà, aplicada en duescapes, amb neteja prèvia ipreparació de la superfície

15,28 7.402,400 2,8111 113.108,67 49,06

EE52S14AD9JW m2 Formació de conducterectangular de planxa d'acergalvanitzat, de gruix 1 mm, ambclassificació de resistència alfoc E600/120, amb unióbaioneta, segellat amb massillaresistent a altes temperatures,muntat adossat amb suports.Article: tipus ref. CR-10-B dela serie Acer Galvanitzat d'AIRTUB o equivalent

35,10 2.775,000 2,4212 97.402,50 51,48

E2213422 m3 Excavació per a rebaix enterreny compacte (SPT 20-50),realitzada amb pala excavadorai càrrega directa sobre camió

2,82 30.921,557 2,1713 87.198,79 53,65

E9F55523IRRN m2 Paviment de lloses de formigóde 50x50 cm i 5 cm de gruix,preu superior, col·locat atrencajunts sobre suportsregulables d'alçària mitjana300 mm tipus ref. B80305005 dela serie STE exterior de BUTECHo equivalent

51,53 1.587,000 2,0314 81.778,11 55,68

E711H6640001 m2 Membrana per aimpermeabilització de cobertesPA-2 segons UNE 104402 de 7,7kg/m2 de dues làmines de betummodificat LBM (SBS)-24-FV ambarmadura de feltre fibra devidre de 60 g/m2, adherides amboxiasfalt OA 90/40 tipus ref.13420025 de la serieIMPRIMACIONS, EMULSIONS IADHESIUS de TEXSA o equivalentprèvia imprimació. Altresarticles: tipus ref. 10860325de la serie IMPRIMACIONS iEMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA oequivalent

25,01 3.162,240 1,9615 79.087,62 57,64

E4B32000 kg Armadura per a bigues AP400 Sd'acer en barres corrugadesB400S de límit elàstic >= 400N/mm2

1,13 65.464,600 1,8416 73.975,00 59,48

KB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipusAISI-316 amb acabats de caresvistes i cantells vistos politbrillant mirall, format perperfil continu d'acerinoxidable, amb vidre laminarde seguretat 10+10 mm ambbutiral transparent col·locatamb silicona neutra i galzes deneopre, col·locada ambfixacions mecàniques

487,41 148,020 1,7917 72.146,43 61,27

PPAXBQ01 PA Partida alçada d'abonamentíntegre per a la Seguretat iSalut de l'Obra
68.765,91 1,000 1,7118 68.765,91 62,98

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E4D93BK7 m2 Alleugeridor per a sostrenervat amb cassetons depoliestirè expandit de 70x70 cmi 29 cm d'alçària

8,97 6.737,290 1,5019 60.433,49 64,48

E4D1EH23 m2 Muntatge i desmuntatged'encofrat amb motlle circularde fusta per a pilars de secciócircular de 70 cm de diàmetre,per a deixar el formigó vist,d'alçària fins a 3 m

119,47 489,440 1,4520 58.473,40 65,93

E4BC1000 kg Armadura per a llosesd'estructura AP400 S d'acer enbarres corrugades B400S delímit elàstic >= 400 N/mm2

1,18 41.480,540 1,2221 48.947,04 67,15

E8122312 m2 Enguixat reglejat sobreparament horitzontal interior,a 3,00 m d'alçària, com amàxim, amb guix B1, acabatlliscat amb guix C6 segons lanorma UNE-EN 13279-1

9,72 4.875,000 1,1822 47.385,00 68,33

E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'unacara d'encofrat, amb tauler defusta de pi, per a murs de baserectilínia, encofrats a duescares, d'alçària <= 3 m, per adeixar el formigó vist

27,26 1.613,250 1,0923 43.977,20 69,42

E3GZT700 u Placa de repartiment iancoratge provisional amb tubd'inclinació per a un ancoratgede 6 a 7 cables i tesat ambcric hidràulic

123,68 338,000 1,0424 41.803,84 70,46

E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm degruix i 70 cm d'alçària, ambformigó HA-25/P/20/I, deconsistència plàstica igrandària màxima del granulat20 mm, encofrat amb tauler defusta de pi i armat amb acerB400S

133,61 232,000 0,7725 30.997,52 71,23

E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatged'encofrat per a llosesinclinades, a una alçària <= 3m, amb tauler de fusta de pifolrat amb tauler fenòlic per adeixar el formigó vist

51,77 598,740 0,7726 30.996,77 72,00

E3GZQ000 m Perforació d'ancoratgeprovisional de mur pantalla de<= 200 mm de diàmetre, ambentubació recuperable

18,14 1.689,840 0,7627 30.653,70 72,76

E4B21000 kg Armadura per a mur AP400 Sd'acer en barres corrugadesB400S de límit elàstic >= 400N/mm2

1,17 24.923,900 0,7228 29.160,96 73,48

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigód'ús no estructural deresistència a compressió15N/mm2, consistència tova igrandària màxima del granulat40 mm, HNE-15/B/40, abocat desde camió amb estesa i piconatgemanual, acabat reglejat

65,88 408,400 0,6729 26.905,39 74,15
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Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barrescorrugades de 16 mm dediàmetre, amb perforació iinjectat continu d'adhesiud'aplicació unilateral deresines epoxi sensedissolvents, de dos componentsi baixa viscositat

11,29 2.320,000 0,6530 26.192,80 74,80

EPA12CIG pa Partida alçada per a lainstal·lació del sistema decontrol, gestió i recàrrega devehicles elèctrics. Incloubarreres d'entrada i sortida,lector de matrícules, expenedorde tiquets d'entrada i sortida,tres caixers automàtics decobrament, centre de gestió icobrament manual, 3 unitats decontrol d'accés de vianants.Detectors ultrsònics a totesles places (239), pantallesindicadores de plantes buides(12), indicadors de placesnormals 230, indicador deplaces adaptades (9) i cartellexterior amb indicador delliure o complert. Tot muntat ien funcionament. (No inclou elcablejat elèctric ni de dades).

26.181,00 1,000 0,6531 26.181,00 75,45

EHA1H6Q4 u Llumenera industrial ambreflector simètric i 2 tubsfluorescents de 58 W, de formarectangular, amb xassís deplanxa d'acer embotit, muntadasuperficialment al sostre

82,47 309,000 0,6332 25.483,23 76,09

E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellamentde 10 cm de gruix de formigóHL-150/P/20 de consistènciaplàstica i grandària màxima delgranulat 20 mm, abocat des decamió

9,53 2.664,700 0,6333 25.394,59 76,72

EL2821C4 u Ascensor elèctric sense cambrade maquinària, sistema detracció amb reductor i maniobrad'aturada i arrencada de 2velocitats, velocitat 1 m/s,nivell de trànsit estàndard,per a 8 persones (càrregamàxima de 640 kg), de 5 parades(recorregut 12 m), habitacle dequalitat mitjana de mides1400x1100 mm, embarcamentsimple amb portes automàtiquesd'obertura central d'1+1 fullesd'acer inoxidable de 800x2000mm, portes d'accés automàtiquesd'obertura central d'1+1 fullesd'acer inoxidable de qualitatmitjana de mides 800x2000 mm,maniobra col·lectiva de baixadasimple, amb marcatge CE segonsREAL DECRETO 1314/1997

23.877,96 1,000 0,5934 23.877,96 77,31

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E5Z15N2D m2 Formació de pendents ambformigó cel·lular sensegranulat, de densitat 300kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà,amb la superfície aplanada

7,90 2.999,840 0,5935 23.698,74 77,90

E9361550 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I,de consistència plàstica igrandària màxima del granulat20 mm, de gruix 5 cm, abocatdes de camió

7,68 2.999,840 0,5736 23.038,77 78,47

E45318H4 m3 Formigó per a bigues,HA-25/B/20/IIa, de consistènciatova i grandària màxima delgranulat 20 mm, abocat ambbomba

86,60 264,770 0,5737 22.929,08 79,04

E82A2B4L m2 Enrajolat de parament verticalinterior a una alçària >3 m ambrajola de gres extruït senseesmaltar ni polir, grup AI/AIIa(UNE-EN 14411), preu alt, de 26a 45 peces/m2, col·locades ambadhesiu per a rajola ceràmicaC1 E (UNE-EN 12004) i rejuntatamb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

25,79 863,917 0,5538 22.280,42 79,59

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontalde guix, amb pintura plàsticaamb acabat llis, amb una capasegelladora i dues d'acabat

4,55 4.875,000 0,5539 22.181,25 80,14

F9F5H562 m2 Paviment de llosa de formigóper a paviments de 50x50 cm i 5cm de gruix, de forma quadrada,acabat amb textura pètria, preusuperior , sobre llit de sorrade 3 cm de gruix, amb reblimentde junts amb sorra fina icompactació del paviment acabat

27,58 797,000 0,5540 21.981,26 80,69

E45218H4 m3 Formigó per a mur,HA-25/B/20/IIa, de consistènciatova i grandària màxima delgranulat 20 mm, abocat ambbomba

84,57 248,232 0,5241 20.992,98 81,21

E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatged'encofrat amb plafó metàl·lic,per a bigues de directriurecta, a una alçària <= 3 m

21,87 938,280 0,5142 20.520,18 81,72

E24220D9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics itransport de terres per areutilitzar en obra, amb camióde 24 t, amb un recorregut demés de 10 i fins a 15 km

4,23 4.766,558 0,5043 20.162,54 82,22

E225AJ70 m3 Estesa de graves per a drenatgede pedra calcària en tongadesde 25 cm, com a màxim
34,99 532,940 0,4644 18.647,57 82,68
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Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

15139A70 m2 Coberta plana enjardinadaintensiva invertida, formacióde pendents amb formigócel·lular, capa separadora ambgeotèxtil, impermeabilització iprotecció antiarrels ambmembrana formada de dueslàmines una LBM (APP)- 30- PE il'altra LBM (APP)- 40- FP, capaseparadora amb geotèxtil,aïllament amb plaques depoliestirè extruït, capaseparadora, retenidora drenanti filtrant de poliestirè ambdos geotèxtils i substrat deterra vegetal de 40 cm de gruix

106,04 172,940 0,4645 18.338,56 83,14

E4E24514 m2 Paret estructural per arevestir, de 15 cm de gruix, debloc de morter de cimentforadat, R-6, de 400x200x150mm, categoria I segons normaUNE-EN 771-3, col·locat ambmorter de ciment CEM I, dedosificació 1:4 (10 N/mm2), ambadditiu inclusoraire/plastificant i amb unaresistència a compressió de laparet de 3 N/mm2

26,57 672,976 0,4446 17.880,97 83,58

FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat,de color gris granític, acabatdecapat i hidrofugat, de 296 cmde llargària, amb suports deformigó, col·locat recolzatsobre el paviment

696,29 24,000 0,4247 16.710,96 84,00

PPAEG002 PA P.A. d'abonament íntegra per ala Gestió de Residus de l'obra 16.278,30 1,000 0,4048 16.278,30 84,40
E81131L1 m2 Arrebossat reglejat sobreparament vertical interior, a3,00 m d'alçària, com a màxim,amb morter mixt 1:0,5:4, deixatde regle

15,57 1.031,707 0,4049 16.063,68 84,80

EG312486 m Cable amb conductor de coure de0,6/1 kV de tensió assignada,amb designació RZ1-K (AS),tetrapolar, de secció 3 x 25/16 mm2, amb coberta del cablede poliolefines amb baixaemissió fums, col·locat encanal o safata

11,20 1.430,000 0,4050 16.016,00 85,20

E45CA8H4 m3 Formigó per a llosesinclinades, HA-25/B/20/IIa, deconsistència tova i grandàriamàxima del granulat 20 mm,abocat amb bomba

79,98 199,809 0,4051 15.980,72 85,60

EF11HB12 m Tub d'acer negre sensesoldadura, fabricat amb acerS195 T, de 3´´ de mida de rosca(diàmetre exteriorespecificat=88,9 mm i DN=80mm), sèrie H segons UNE-EN10255, roscat, amb grau dedificultat mitjà i col·locatsuperficialment

64,33 225,000 0,3652 14.474,25 85,96

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètricper a instal·lació contraincendis analògica, segonsnorma UNE-EN 54-5, amb base desuperfície, muntatsuperficialment

44,09 312,000 0,3453 13.756,08 86,30

EH61KKDB u Llum d'emergència combinada iestanca, amb grau de proteccióIP65, de forma rectangular ambdifusor i cos de policarbonat,amb làmpada fluorescent de 8 W,flux aproximat de 370 a 400lúmens, 1 h d'autonomia, preualt, col·locada superficial

192,13 71,000 0,3454 13.641,23 86,64

EEM2K9E0 u Caixa amb ventilador centrífugd'àleps a reacció de simpleaspiració, de 10000 a 15000m3/h de cabal màxim, motor atransmisió trifàsic de 400 V i5,5 kW de potència, IP 55,turbina de 500 mm de diàmetre,caixa d'acer galvanitzat ambaïllament, col·locada

2.045,42 6,000 0,3055 12.272,52 86,94

E4B11000 kg Armadura per a pilars AP400 Sd'acer en barres corrugadesB400S de límit elàstic >= 400N/mm2

1,01 12.139,700 0,3056 12.261,10 87,25

EEM2MDE0 u Caixa amb ventilador centrífugd'àleps a reacció de simpleaspiració, de 15000 a 20000m3/h de cabal màxim, motor atransmisió trifàsic de 400 V i5,5 kW de potència, IP 55,turbina de 630 mm de diàmetre,caixa d'acer galvanitzat ambaïllament, apte per a col·locarexterior a zona de risc400ºC/2h, col·locada

2.032,00 6,000 0,3057 12.192,00 87,55

E81131L2 m2 Arrebossat reglejat sobreparament vertical interior, a3,00 m d'alçària, com a màxim,amb morter mixt 1:0,5:4,remolinat

16,85 671,900 0,2858 11.321,52 87,83

F2194AF1 m2 Demolició de paviment deformigó, de fins a 15 cm degruix i fins a 2 m d'amplària,amb compressor i càrrega sobrecamió

8,39 1.335,590 0,2859 11.205,60 88,11

E45319H4 m3 Formigó per a bigues,HA-30/B/20/IIb, de consistènciatova i grandària màxima delgranulat 20 mm, abocat ambbomba

97,51 113,680 0,2860 11.084,94 88,38

E9V2A2KK m Esglaó de pedra artificial demicrogra preu alt, d'una peçaen escaire i bisell, amb uncantell polit i abrillantat, iamb 2 tires davanteresbuixardades, de 2 cm d'ample,col·locat a truc de maceta ambmorter mixt 1:2:10

55,99 197,600 0,2761 11.063,62 88,66

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E9E1131G m2 Paviment de panot per a voreragris de 20x20x2,5 cm, classe1a, preu mitjà, sobre suport de3 cm de sorra, col·locat a trucde maceta amb morter mixt1:2:10 i beurada de cimentpòrtland

30,44 361,400 0,2762 11.001,02 88,93

E3GZA600 m Enderroc de coronament depantalla, de 60 cm d'amplària 46,79 232,000 0,2763 10.855,28 89,20
E211159A m3 Enderroc d'edificació aïllada,de més de 250 m3 de volumaparent, de 4 a 8 m d'alçària,amb estructura de formigóarmat, sense enderroc defonaments, solera ni mitgeres,sense separació, transport nigestió de residus ni residusespecials, amb mitjans manualsi mecànics i càrrega mecànicade runa sobre camió ocontenidor

9,22 1.088,802 0,2564 10.038,75 89,45

E2R540M0 m3 Transport de residus inerts ono especials a instal·lacióautoritzada de gestió deresidus, amb contenidor de 12m3 de capacitat

11,29 883,664 0,2565 9.976,57 89,70

E9G2G175 m2 Paviment de formigó de 15 cm degruix acabat amb 4 kg/m2 depols de quars color gris, ambformigó HA-30/B/20/IIa+E deconsistència tova, grandàriamàxima del granulat 20 mm, amb>= 300 kg/m3 de ciment, apteper a classe d'exposició IIa+E,col·locat mitjançant bombeig,estesa i vibratge mecànic iremolinat mecànic

16,79 590,500 0,2566 9.914,50 89,94

EASA71LA u Porta tallafocs metàl·lica,EI2-C 60, una fulla batent, pera una llum de 100x210 cm, preusuperior amb tanca antipànic,col·locada

310,27 31,000 0,2467 9.618,37 90,18

E5Z15N60 m2 Formació de pendents ambformigó cel·lular sensegranulat, de densitat 300kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà

15,80 590,500 0,2368 9.329,90 90,42

EG2DF6FB m Safata metàl·lica reixa ambcoberta i separadors d'acergalvanitzat en calent,d'alçària 50 mm i amplària 200mm, col·locada suspesa deparaments horitzontals ambelements de suport

38,76 240,000 0,2369 9.302,40 90,65

E21R13F5 u Tala controlada tècniques degrimpada d'arbre de 15 a 20 md'alçària, arrencant la soca,aplec de la brossa generada icàrrega sobre camió grua ambpinça, i transport de lamateixa a planta de compostatge(no més lluny de 20 km)

1.314,09 7,000 0,2370 9.198,63 90,87

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge idesmuntatge a obra de l'equipde perforació
4.360,84 2,000 0,2271 8.721,68 91,09

145214AH m3 Mur de formigó armat, per arevestir amb una quantiad'encofrat 10 m2/m3, formigóHA-25/B/10/IIa abocat amb bombai armadura AP500 S d'acer enbarres corrugades amb unaquantia de 60 kg/m3

313,70 27,755 0,2272 8.706,74 91,31

E3GZS020 m2 Sanejament de la superfícieinterior de pantalla ambfresadora i càrrega de runasobre camió o contenidor

3,71 2.327,400 0,2173 8.634,65 91,52

E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada degruix 14 cm, de maó calat, HD,de 290x140x100 mm , per arevestir, categoria I, segonsla norma UNE-EN 771-1,col·locat amb morter per a ramde paleta industrialitzat M 5(5 N/mm2 ) de designació (G)segons norma UNE-EN 998-2

27,03 296,422 0,2074 8.012,29 91,72

E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatged'encofrat per a lloses, a unaalçària <= 3 m, amb tauler defusta de pi folrat amb taulerfenòlic per a deixar el formigóvist

39,59 201,870 0,2075 7.992,03 91,92

ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U deparet massissa, àrea aplicacióB segons norma UNE-EN 1329-1,de DN 110 mm, penjat al sostre

24,36 323,000 0,2076 7.868,28 92,11

F9V3U030 m Esglaó de peces prefabricadesde formigó, de 40x20 cm desecció i 5 cm de gruix, colorespecial, col·locat a truc demaceta amb morter

29,90 259,240 0,1977 7.751,28 92,31

ED15SE30 m Baixant de polietilè d'altadensitat per sistemesd'evacuació sifònica, PE 100 de200 mm de diàmetre nominalexterior de 6 bar de pressiónominal , sèrie SDR 26segonsUNE-EN 13244-2, inclososaccessoris i elements defixació

101,33 74,000 0,1978 7.498,42 92,49

EG312356 m Cable amb conductor de coure de0,6/1 kV de tensió assignada,amb designació RZ1-K (AS),tripolar, de secció 3 x 6 mm2,amb coberta del cable depoliolefines amb baixa emissiófums, col·locat en canal osafata

3,73 1.945,000 0,1879 7.254,85 92,67

E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsitautoritzat de residus deformigó inerts amb una densitat1,45 t/m3, procedents deconstrucció o demolició, ambcodi 170101 segons la LlistaEuropea de Residus (ORDENMAM/304/2002)

7,86 883,664 0,1780 6.945,60 92,85

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E7Z327P5 m2 Reforç lineal de membrana, amblàmina bituminosa d'oxiasfaltLO-30-FP amb armadura de feltrede polièster de 130 g/m2,adherida en calent, prèviaimprimació

19,32 347,310 0,1781 6.710,03 93,01

EG380B07 m Conductor de coure nu, unipolarde secció 1x70 mm2, muntat enmalla de connexió a terra
12,19 550,000 0,1782 6.704,50 93,18

E894JE42 m2 Pintat de pilar interior deformigó a la imprimaciófixadora al poliuretàbicomponent amb una capa defons diluïda, i dues d'acabat

13,16 489,440 0,1683 6.441,03 93,34

GR6P6246 u Trasplantament a viver d'arbustd'1 a 2 m d'alçària de tronc odiàmetre de planta, amb unrecorregut de fins a 2 km,inclou repicat ambretroexcavadora i mitjansmanuals, formació de pa deterra amb mitjans manuals,excavació de clot de plantacióde 80x80x60 cm ambretroexcavadora, plantació ambmitjans manuals i/o camió gruaen el nou lloc d'ubicació,reblert del clot amb 50% desorra, 25% de terra del'excavació i 25% de compost,primer reg i càrrega de lesterres sobrants a camió. Incloules feines de preparació

207,16 31,000 0,1684 6.421,96 93,50

E4EZ2000 kg Acer en barres corrugadeselaborat a l'obra B400S delímit elàstic >= 400 N/mm2 pera l'armadura de parets de blocsde morter de ciment

0,95 6.729,758 0,1685 6.393,27 93,66

ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U deparet massissa, àrea aplicacióB segons norma UNE-EN 1329-1,de DN 160 mm, penjat al sostre

31,97 199,000 0,1686 6.362,03 93,82

E7J5C4D2 m Segellat de junts amb perfilhidroexpansiu de cautxú desecció 2x1 cm, col·locat ambadhesiu

13,51 464,000 0,1687 6.268,64 93,97

E45118H4 m3 Formigó per a pilars,HA-25/B/20/IIa, de consistènciatova i grandària màxima delgranulat 20 mm, abocat ambbomba

92,41 67,790 0,1688 6.264,47 94,13

FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà,travesser inferior, muntantscada 100 cm i brèndoles cada 12cm, de 100 cm d'alçària,ancorada a l'obra amb morter

87,95 70,140 0,1589 6.168,81 94,28

E7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre defibra de vidre teixit de 90 a100 g/m2, col·locat senseadherir

1,98 2.999,840 0,1590 5.939,68 94,43

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocsde morter de ciment,HA-25/P/20/I, de consistènciaplàstica i grandària màxima delgranulat 20 mm, col·locatmanualment

97,30 60,568 0,1591 5.893,27 94,57

EG312336 m Cable amb conductor de coure de0,6/1 kV de tensió assignada,amb designació RZ1-K (AS),tripolar, de secció 3 x 2,5mm2, amb coberta del cable depoliolefines amb baixa emissiófums, col·locat en canal osafata

1,73 3.250,000 0,1492 5.622,50 94,71

E2132232 m3 Enderroc de fonament en pous deformigó en massa, amb martelltrencador muntat sobreretroexcavadora i càrregamecànica de runa sobre camió

55,65 96,782 0,1393 5.385,92 94,85

EB121JBM m Barana d'acer, amb passamà,travesser inferior i superior,muntants cada 100 cm ibrèndoles cada 10 cm, de 100 a120 cm d'alçària, fixadamecànicament a l'obra amb tacd'acer, volandera i femella

110,28 47,700 0,1394 5.260,36 94,98

EG21H81H m Tub rígid de plàstic sensehalògens, de 25 mm de diàmetrenominal, aïllant i nopropagador de la flama, amb unaresistència a l'impacte de 2 J,resistència a compressió de1250 N i una rigidesadielèctrica de 2000 V, amb unióroscada i muntatsuperficialment

5,38 945,000 0,1395 5.084,10 95,10

EPA1U130 u Càmera fixa per a circuittancat de TV (CTTV), color ambsensor CCD de 1/3'', elementsde 795 × 596, resolució 480línies, sensibilitat de 0,5 luxa F1.2, muntura C / CS,alimentació a 230 Vac, relaciósenyal/soroll de 48 dB,compensació de contrallum, AES,ATW, DC vídeo iris, muntada ifixada en el interior decarcassa

168,75 30,000 0,1396 5.062,50 95,23

EEK31BBE u Reixeta d'impulsió, de duesfileres d'aletes, a la vistahoritzontals, d'aluminianoditzat platejat, de 325x325mm, d'aletes totes orientables,separades 20 mm, de secciórecta i fixada al bastiment

30,93 162,000 0,1297 5.010,66 95,35

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EM237BBB u Boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre, BIE-25, formadaper armari de xapa d'acerpintada per allotjamentindependent de mànega iextintor i mòdul per a polsadori alarma , amb porta per lamànega amb marc d'acer i visorde metacrilat i porta perl'extintor de xapa d'acerpintada , inclosa BIE(debanadora d'alimentació axialabatible,mànega de 20 m illança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena illum d'emergència ) , per acol·locar superficialment i enposició vertical, inclòs partproporcional d' accessoris itot el petit material auxiliarde connexió i muntatge

332,21 15,000 0,1298 4.983,15 95,48

E45C18H4 m3 Formigó per a lloses,HA-25/B/20/IIa, de consistènciatova i grandària màxima delgranulat 20 mm, abocat ambbomba

78,03 59,080 0,1199 4.610,01 95,59

ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U deparet massissa per a sanejamentsense pressió, de DN 160 mm ide SN 4 (4 kN/m2) de rigidesaanular, segons norma UNE-EN1401-1, sobre solera de formigóde 15 cm de gruix, llit desorra de 15 cm de gruix ireblert amb sorra fins a 30 cmper sobre del tub

47,66 95,000 0,11100 4.527,70 95,71

EG312366 m Cable amb conductor de coure de0,6/1 kV de tensió assignada,amb designació RZ1-K (AS),tripolar, de secció 3 x 10 mm2,amb coberta del cable depoliolefines amb baixa emissiófums, col·locat en canal osafata

4,91 913,000 0,11101 4.482,83 95,82

E9C14432 m2 Paviment de terratzo llis degra microgra, de 40x40 cm, preumitjà, col·locat a truc demaceta amb morter de ciment1:6, sobre capa de sorra de 2cm de gruix, per a ús interiorintens

23,40 191,300 0,11102 4.476,42 95,93

F9P9UE40 m2 Capa esmorteidora per apaviment continu de cautxúreciclat realitzat ´´in situ´´per a protecció de caigudes enzona de jocs infantils segonsla norma UNE-EN 1177,realitazada amb SBR, de 40 mmgruix, amb estructura drenant

22,24 200,500 0,11103 4.459,12 96,04

EEM24E2H u Ventilador centrífug trifàsicper a 400 V de tensió, de 6000m3/h de cabal màxim d'aire, depressió mitjana i muntat sobrebancada

1.113,96 4,000 0,11104 4.455,84 96,15

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E4BCJB22 m2 Armadura pel control de lafissuració superficial enbancades amb mallaelectrosoldada de barrescorrugades d'acer ME 30x15 cmD:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN10080

1,48 2.999,840 0,11105 4.439,76 96,26

E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou ambgraves per a drenatge de pedracalcària, en tongades de 25 cmcom a màxim

38,59 113,680 0,11106 4.386,91 96,37

K7A24K0L m2 Barrera de vapor/estanquitatamb vel de polietilè de 200 µmi 192 g/m2, col·locada noadherida

1,61 2.664,700 0,11107 4.290,17 96,48

EBA31032 m2 Pintat sobre paviment de faixasuperficial no reflectora, ambpintura dos components, ambmitjans manuals

16,48 250,000 0,10108 4.120,00 96,58

FHNB8L11 u Llumenera decorativa ambdifusor pla de plàstic, amblàmpada de vapor de mercuri de400 W, preu superior,troncopiramidal i acoblada alsuport

202,22 20,000 0,10109 4.044,40 96,68

F965A2C5 m Vorada recta de peces deformigó, doble capa, amb secciónormalitzada per a vianants A2de 20x10 cm, de classeclimàtica B, classe resistent al'abrasió H i classe resistenta flexió S (R-3,5 MPa), segonsUNE-EN 1340, col·locada sobrebase de formigó no estructuralde 15 N/mm2 de resistènciamínima a compressió i de 10 a20 cm d'alçària, i rejuntadaamb morter

20,16 200,000 0,10110 4.032,00 96,78

EG22H811 m Tub flexible corrugat deplàstic sense halògens, de 25mm de diàmetre nominal, aïllanti no propagador de la flama, debaixa emissió de fums i senseemissió de gasos tòxics nicorrosius, resistència al'impacte de 2 J, resistència acompressió de 320 N i unarigidesa dielèctrica de 2000 V,muntat encastat

1,53 2.590,000 0,10111 3.962,70 96,88

E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acerde barrots separats 10 cm, ambesmalt de poliuretà, amb duescapes d'imprimació antioxidanti 2 d'acabat

16,54 235,680 0,10112 3.898,15 96,97

EF11HA12 m Tub d'acer negre sensesoldadura, fabricat amb acerS195 T, de 2´´1/2 de mida derosca (diàmetre exteriorespecificat=76,1 mm i DN=65mm), sèrie H segons UNE-EN10255, roscat, amb grau dedificultat mitjà i col·locatsuperficialment

51,97 75,000 0,10113 3.897,75 97,07

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

K863U001 m2 Revestiment de paramentvertical exterior amb planxad'acer corten de 2 mm de gruix,col·locada amb fixacionsmecàniques

48,15 79,320 0,09114 3.819,26 97,16

EG426B9D u Interruptor diferencial de laclasse A superimmunitzat, gammaterciari, de 25 A d'intensitatnominal, bipolar (2P), desensibilitat 0,03 A, dedesconnexió fix selectiu, ambbotó de test incorporat iindicador mecànic de defecte,construït segons lesespecificacions de la normaUNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DINde 18 mm d'amplària, muntat enperfil DIN

149,07 25,000 0,09115 3.726,75 97,26

ENN2U020 u Estacio de bombeig de tipusestacionària composta per 2bombes submergibles (servei ireserva) amb un diàmetre de pasde l'impulsor de 100 mm, motorde 2 Kw per a un cabal d'11 l/sa una altura d'elevacio de 6 m,proveïdes amb 10 m de cableelèctric especial submergiblecadascuna, sòcols de descàrregai acobrlment de les bombes,trapa doble d'acces i jocs detubs-guia, instal·lada

3.716,10 1,000 0,09116 3.716,10 97,35

EG415PK9 u Interruptor automàticmagnetotèrmic de 10 Ad'intensitat nominal, tipus PIAcorba C, tetrapolar (4P), de 36kA de poder de tall segonsUNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DINde 18 mm d'amplària, muntat enperfil DIN

144,77 25,000 0,09117 3.619,25 97,44

FHM11N22 u Columna de planxa d'acergalvanitzat, de formatroncocònica, de 10 md'alçària, coronament senseplatina, amb base platina iporta, segons norma UNE-EN40-5, col·locada sobre dau deformigó

583,58 6,000 0,09118 3.501,48 97,53

EM11C110 u Detector de CO amb base desuperfície, segons norma UNE23300, muntat superficialment
57,35 60,000 0,09119 3.441,00 97,61

EP35UAC5 u Altaveu circular de sostrebicònic de 6'' de diàmetre, de6 W de potència (RMS),sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m)de 93 dB, alimenació 100 V,reixeta metàl·lica, per amuntar superficialment

42,12 78,000 0,08120 3.285,36 97,69

E4BCM881 m2 Armadura per a bancades AP500SD amb malla electrosoldada debarres corrugades d'acer ME20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 mB500SD UNE-EN 10080

2,68 1.181,000 0,08121 3.165,08 97,77

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

29522622 m2 Ferm flexible per a freqüènciamitjana de trànsit pesat,format per paviment de mesclabituminosa contínua en calentde 8 cm, amb capa de trànsit de8 cm, amb base degranulat-ciment i subbase detot-u artificial, sobreesplanada E2

20,68 151,640 0,08122 3.135,92 97,85

E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terrenyrealitzada amb retroexcavadorai càrrega mecànica sobre camió
1,76 1.691,000 0,07123 2.976,16 97,92

EG312146 m Cable amb conductor de coure de0,6/1 kV de tensió assignada,amb designació RZ1-K (AS),unipolar, de secció 1 x 4 mm2,amb coberta del cable depoliolefines amb baixa emissiófums, col·locat en canal osafata

1,20 2.361,000 0,07124 2.833,20 97,99

ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U deparet massissa, àrea aplicacióB segons norma UNE-EN 1329-1,de DN 200 mm, penjat al sostre

37,77 74,000 0,07125 2.794,98 98,06

EBA1E032 m Pintat sobre paviment d'unafaixa longitudinal contínua noreflectora de 10 cm d'amplària,amb pintura dos components, ambmitjans manuals

2,75 1.005,000 0,07126 2.763,75 98,13

E222B432 m3 Excavació de rasa per a pasd'instal·lacions fins a 1 m defondària, en terreny compacte(SPT 20-50), realitzada ambretroexcavadora i amb lesterres deixades a la vora

7,21 370,264 0,07127 2.669,60 98,20

E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada,amb una compactació del 95% delPM
1,00 2.664,700 0,07128 2.664,70 98,27

FQ421531 u Pilona de fosa acabat ambprotecció antioxidant de secciócircular, de 900 mm d'alçària,amb forat longitudinal,col·locat amb morter senseadditius 1:4, elaborat a l'obra

159,03 15,000 0,06129 2.385,45 98,32

E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge idesmuntatge a obra de l'equipde tractament de llotstixotròpics

2.344,47 1,000 0,06130 2.344,47 98,38

EG426BJD u Interruptor diferencial de laclasse A superimmunitzat, gammaterciari, de 25 A d'intensitatnominal, tetrapolar (4P), desensibilitat 0,03 A, dedesconnexió fix selectiu, ambbotó de test incorporat iindicador mecànic de defecte,construït segons lesespecificacions de la normaUNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DINde 18 mm d'amplària, muntat enperfil DIN

152,24 15,000 0,06131 2.283,60 98,44

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 16Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EG415PKB u Interruptor automàticmagnetotèrmic de 16 Ad'intensitat nominal, tipus PIAcorba C, tetrapolar (4P), de 36kA de poder de tall segonsUNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DINde 18 mm d'amplària, muntat enperfil DIN

146,39 15,000 0,05132 2.195,85 98,49

E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, al'esmalt sintètic, amb duescapes d'imprimació antioxidanti 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ dediàmetre, com a màxim

5,85 375,000 0,05133 2.193,75 98,55

EM141202 u Polsador d'alarma per ainstal·lació contra incendisconvencional, accionamentmanual per canvi posiciód'element fràgil (rearmable),segons norma UNE-EN 54-11,muntat superficialment

103,37 21,000 0,05134 2.170,77 98,60

EF11H812 m Tub d'acer negre sensesoldadura, fabricat amb acerS195 T, d'1´´1/2 de mida derosca (diàmetre exteriorespecificat=48,3 mm i DN=40mm), sèrie H segons UNE-EN10255, roscat, amb grau dedificultat mitjà i col·locatsuperficialment

27,50 75,000 0,05135 2.062,50 98,65

EHA1H3Q4 u Llumenera industrial ambreflector simètric i 1 tubfluorescent de 58 W, de formarectangular, amb xassís deplanxa d'acer embotit, muntadasuperficialment al sostre

52,84 35,000 0,05136 1.849,40 98,70

GR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbreplanifoli de 25 a 35 cm deperímetre de tronc, amb unrecorregut de fins a 2 km,inclou repicat ambretroexcavadora i mitjansmanuals, formació de pa deterra amb mitjans manuals,excavació de clot de plantacióde 120x120x60 cm ambretroexcavadora, plantació ambcamió grua en el nou llocd'ubicació, reblert del clotamb 50% de sorra, 25% de terrade l'excavació i 25% decompost, primer reg i càrregade les terres sobrants acamió.No inclou les feines depreparació

299,36 6,000 0,04137 1.796,16 98,74

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 17Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GR6P6366 u Trasplantament a viver d'arbustde 2 a 3 m d'alçària de tronc odiàmetre de planta, amb unrecorregut de fins a 2 km,inclou repicat ambretroexcavadora i mitjansmanuals, formació de pa deterra amb mitjans manuals,excavació de clot de plantacióde 100x100x80 cm ambretroexcavadora, plantació ambmitjans manuals i/o camió gruaen el nou lloc d'ubicació,reblert del clot amb 50% desorra, 25% de terra del'excavació i 25% de compost,primer reg i càrrega de lesterres sobrants a camió. Incloules feines de preparació

357,14 5,000 0,04138 1.785,70 98,79

ED5A5E00 m Drenatge amb tub circularperforat de polietilè d'altadensitat de 150 mm de diàmetre
7,28 232,000 0,04139 1.688,96 98,83

EEUDU010 u Comporta motoritzada a lasortida de fums de la caldera,amb actuador a 24 V tipustot-res i enclavat amb lacentraleta de regulació decaldera, instal·lada

120,46 14,000 0,04140 1.686,44 98,87

EJ46U003 u Barra mural doble abatible pera bany adaptat, de 800 mm dellargària i 35 mm de D, de tubd'alumini recobert de niló,col·locat amb fixacionsmecàniques

264,99 6,000 0,04141 1.589,94 98,91

EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fullacega de perfils articulats deplanxa d'acer galvanitzat,compensada amb molleshelicoïdals d'acer, amb guieslaterals i pany, ancorada ambmorter de ciment 1:4

67,57 23,400 0,04142 1.581,14 98,95

E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantatdel paviment de terratzo opedra
8,04 191,300 0,04143 1.538,05 98,99

EG3121E4 m Cable amb conductor de coure de0,6/1 kV de tensió assignada,amb designació RZ1-K (AS),unipolar, de secció 1 x 150mm2, amb coberta del cable depoliolefines amb baixa emissiófums, col·locat en tub

20,13 75,000 0,04144 1.509,75 99,03

EPACU310 u Multiplexor duplex amb 9entrades, control de telemetriaper a càmeres mòbils,alimentació 230 Vac, per amuntatge de superfície,instal.lat

1.437,25 1,000 0,04145 1.437,25 99,06

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 18Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetralde perfils L 30x30 mm, iseparadors de perfils T 30x30mm, plafons de malla deploye40x10 mm amb xapa d'1 mm degruix, galvanitzada, superfíciemàxima plafò 2,5 m2, ancoradaamb morter de ciment 1:4,elaborat a l'obra

101,05 14,000 0,04146 1.414,70 99,10

EM132121 u Sirena electrònica per ainstal·lació analògica, nivellde potència acústica 93 dB,alimentada des del llaç, ambsenyal lluminós i so multitò,grau de protecció IP-54,fabricada segons la normaUNE-EN 54-3, col·locada al'interior

65,46 21,000 0,03147 1.374,66 99,13

EE42QB46 m Conducte helicoïdal circular deplanxa d'acer galvanitzat de400 mm de diàmetre (s/UNE-EN1506), de gruix 1 mm, unió ambbrida extensible cargolada,muntat superficialment

55,70 24,000 0,03148 1.336,80 99,16

E614GN1E m2 Envà recolzat de tancament de 6cm de gruix, de supermaó de500x200x60 mm, LD, categoria I,segons la norma UNE-EN 771-1,per a revestir, col·locat ambmorter ciment 1:4

12,55 105,123 0,03149 1.319,29 99,20

GR6P16C6 u Trasplantament a viver d'arbreplanifoli de 50 a 80 cm deperímetre de tronc, amb unrecorregut de fins a 2 km,inclou repicat ambretroexcavadora i mitjansmanuals, formació de pa deterra amb mitjans manuals,excavació de clot de plantacióde 225x225x100 cm ambretroexcavadora, plantació ambcamió grua en el nou llocd'ubicació, reblert del clotamb 50% de sorra, 25% de terrade l'excavació i 25% decompost, primer reg i càrregade les terres sobrants acamió.No inclou les feines depreparació

610,74 2,000 0,03150 1.221,48 99,23

KDNZ500E u Reixa de ventilació de morterde ciment de 50x50 cm,col·locat amb morter de ciment1:4

25,33 48,000 0,03151 1.215,84 99,26

EM31281J u Extintor manual de pols secapolivalent, de càrrega 12 kg,amb pressió incorporada,pintat, amb suport a paret

55,47 21,000 0,03152 1.164,87 99,29

EP49U010 m Cable per a sonoritzacionsparal·lel bicolor de 2x1,5 mm2,aïllament plàstic lliured'halògens, col·locat en tub

0,86 1.282,000 0,03153 1.102,52 99,31

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 19Pàg.:
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EE42QE46 m Conducte helicoïdal circular deplanxa d'acer galvanitzat de350 mm de diàmetre (s/UNE-EN1506), de gruix 1 mm, unió ambbrida extensible cargolada,muntat superficialment

43,39 24,000 0,03154 1.041,36 99,34

FQ21BC75 u Paperera de 60 l de capacitat,amb cubeta abatible de planxad'acer perforada, amb cendrerincorporat i suports lateralsde tub d'acer, ancorada amb daude formigó

113,09 9,000 0,03155 1.017,81 99,37

EDKZA650 u Bastiment quadrat i tapaantilliscant d'acer inoxidablede 500x500 mm recolzada ifixada amb cargols, per apericó de serveis, col·locatamb morter

194,07 5,000 0,02156 970,35 99,39

EM124636 u Central de detecció de CO, pera 6 zones, amb indicadord'alimentació, de zona,d'avaria, de connexió de zona ide prova d'alarma i muntada ala paret

920,86 1,000 0,02157 920,86 99,41

E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre depolipropilè no teixit lligatmecànicament de 100 a 110 g/m2,col·locat sense adherir

1,92 464,000 0,02158 890,88 99,43

EP32U010 u Central de megafonia, ambamplificador de 120 W depotència i 6 zones, ambalimentació integrada,col·locat

878,04 1,000 0,02159 878,04 99,46

EM121F06 u Central de detecció d'incendisconvencional per a 24 zones,amb doble alimentació, ambfuncions d'autoanàlisiautomàtic amb indicadord'alimentació, de zona,d'avaria, de connexió de zona ide prova d'alarma, i muntada ala paret

859,87 1,000 0,02160 859,87 99,48

EG51UE02 u Equip de comptatge per asubministre BT entre 160 A i315 A, amb comptador trifàsicdigital multifució de 2 o 4quadrants, precisió 1 en activai 2 en reactiva, comunicacióamb port COM1 (RS-232, RS-484,Ethernet), per a mesuraindirecta, inclosostransformadors d'intensitat200/5, col·locat en CPM

795,03 1,000 0,02161 795,03 99,50

EP434650 m Cable per a transmissió dedades amb conductor de coure,de 4 parells, categoria 6F/UTP, aïllament de poliolefinai coberta de poliolefina, debaixa emissió de fums iopacitat reduïda, no propagadorde la flama segons UNE-EN60332-1-2, col·locat sota tub ocanal

1,34 569,000 0,02162 762,46 99,52

EUR
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EBA27132 m Pintat sobre paviment de faixatransversal contínua reflectorade 50 cm d'amplària, ambpintura dos components imicroesferes de vidre, ambmitjants manuals

6,05 125,000 0,02163 756,25 99,54

EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 4canals amb 1 TB de capacitat a100 imatges per segons,programació de qualitat iquantitat d'imatges per segonper a cada canal, control detelemetria per càmeres mòbils,transmissió TCP/IP incorporadaamb connexió per iexplorer oprogramari remot, port USB percòpia de seguretat, per amuntage de superficie,instal.lat

735,56 1,000 0,02164 735,56 99,55

EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesuradel tipus TMF10 per asubministrament trifàsicindividual superior a 15 kW,per a mesura indirecta,potència entre 139 i 277 kW,tensió de 400 V, format perconjunt de caixes modulars dedoble aïllament de polièsterreforçat amb fibra de vidre demides totals 630x1260x171 mm,amb base de fusibles (senseincloure els fusibles), senseequip de comptage, amb IGAtetrapolar (4P) de 400 Aregulable entre 200 i 400 A ipoder de tall de 20 kA, senseprotecció diferencial,col·locat superficialment

674,52 1,000 0,02165 674,52 99,57

F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de10 cm de fondària com a mínim,amb màquina tallajunts amb discde diamant, per a delimitar lazona a demolir

5,17 130,000 0,02166 672,10 99,59

EM212118 u Hidrant de columna humida, ambdues sortides de 45 mm dediàmetre i de 3´´ de diàmetrede connexió a la canonada,muntat a l'exterior

669,41 1,000 0,02167 669,41 99,60

EP434650DTP2 m Cable per a transmissió dedades amb conductor de coure,de 4 parells, categoria 6F/UTP, aïllament de poliolefinai coberta de poliolefina, debaixa emissió de fums iopacitat reduïda, no propagadorde la flama segons UNE-EN60332-1-2 tipus ref. BDC6FH100de la serie Categoria 6d'Infraplus de HIMEL oequivalent, col·locat sota tubo canal

1,34 487,000 0,02168 652,58 99,62

EUR
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EGD1222E u Piqueta de connexió a terrad'acer, amb recobriment decoure 300 µm de gruix, de 1500mm llargària de 14,6 mm dediàmetre, clavada a terra

23,15 28,000 0,02169 648,20 99,64

EG48U1TF u Quadre de protecció contrasobretensions transitòries deltipus 1 (35 a 100 kA en lacorba 10/350 microsegons), pera xarxes trifàsiques, ambdescarregadors de corrent detipus llamp, rearmamentautomàtic, envoltant dematerial plàstic amb tapatransparent i grau de proteccióIP65, muntat superficialment

621,08 1,000 0,02170 621,08 99,65

EP74J411 u Armari metàl·lic amb bastidortipus rack 19´´, de 24 unitatsd'alçària, de 1200 x 600 x 600mm (alçària x amplària xfondària), d'1 compartiment,amb 1 porta de vidre securitzatamb pany i clau, amb panellslaterals i estructuradesmuntable, col·locat

603,12 1,000 0,01171 603,12 99,67

EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada,de sortida vertical, amb seienti tapa, cisterna i mecanismesde descàrrega i alimentacióincorporats, de color blanc,preu mitjà, col·locat sobre elpaviment i connectat a la xarxad'evacuació

190,49 3,000 0,01172 571,47 99,68

EPA6U110 u Monitor industrial LCD de 17'',resolució de 1280x1024, 300cd/m2, contrast 500:1, tempsresposta 8 ms, amb entradesBNC, S-Video i VGA amb looping,altaveus incorporats i ambsuport de sobretaula,instal.lat

564,83 1,000 0,01173 564,83 99,69

EFB1A622 m Tub de polietilè de designacióPE 100, de 75 mm de diàmetrenominal, de 16 bar de pressiónominal, sèrie SDR 11, UNE-EN12201-2, soldat, amb grau dedificultat mitjà, utilitzantaccessoris de plàstic icol·locat superficialment

21,95 25,000 0,01174 548,75 99,71

FBATUPP1 u Premarcatge i pintat de pistapoliesportiva tipus PP1 segonsnormes NIDE (19x32 m, 1voleibol, 1 basket), ambpintura de poliuretà, ambmitjans manuals

529,00 1,000 0,01175 529,00 99,72
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EG1AU050 u Armari metàl·lic, en xapaelectrozincada, reforçat, per aquadre de distribució, enmuntatge superficial, per a 6fileres de fins a 48 passos de9 mm per filera, amb cuba,xassís, suport de carrils, marcfrontal amb targes perforades,sistema d'etiquetat, obturadorsi col·lector terra/neutre, ambporta transparent, pany i clau,de dimensions 550x1050x175 mm,col·locat

485,93 1,000 0,01176 485,93 99,73

EG312654 m Cable amb conductor de coure de0,6/1 kV de tensió assignada,amb designació RZ1-K (AS),pentapolar, de secció 5 x 6mm2, amb coberta del cable depoliolefines amb baixa emissiófums, col·locat en tub

5,51 88,000 0,01177 484,88 99,75

GR6P1596 u Trasplantament a viver d'arbreplanifoli de 35 a 50 cm deperímetre de tronc, amb unrecorregut de fins a 2 km,inclou repicat ambretroexcavadora i mitjansmanuals, formació de pa deterra amb mitjans manuals,excavació de clot de plantacióde 180x180x80 cm ambretroexcavadora, plantació ambcamió grua en el nou llocd'ubicació, reblert del clotamb 50% de sorra, 25% de terrade l'excavació i 25% decompost, primer reg i càrregade les terres sobrants acamió.No inclou les feines depreparació

454,91 1,000 0,01178 454,91 99,76

EDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de peces prefabricadesde formigó, col·locades ambmorter mixt 1:0,5:4

87,84 5,000 0,01179 439,20 99,77

E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fustaper a lloses de fonaments 23,20 17,500 0,01180 406,00 99,78
EP31U010 u Amplificador de 100 W depotència RMS, 4 entrades micro,1 entrada senyal, 2 entradesauxiliars, amb alimentacióintegrada, col·locat

389,11 1,000 0,01181 389,11 99,79

EBB11111 u Placa amb làmina reflectora denivell 1 d'intensitat,triangular, de 70 cm de costat,per a senyals de trànsit,fixada mecànicament

54,73 6,000 0,01182 328,38 99,80

F2191202 m Demolició de vorada col·locadasobre terra, amb mitjansmecànics i càrrega sobre camió
1,08 298,000 0,01183 321,84 99,80

EJ13B81M u Lavabo per a recolzar deporcellana esmaltada, senzill,d'amplària 75 a 100 cm, decolor blanc i preu mitjà,recolzat sobre taulell o moble

106,64 3,000 0,01184 319,92 99,81

EUR
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ED5H8988 m Canal de formigó polímer sensependent, d'amplària interior200 mm i de 100 a 130 mmd'alçària, amb perfil lateral,amb reixa de fosa nervadaclasse C250, segons normaUNE-EN 1433, fixada amb tanca ala canal, col·locada sobre basede formigó amb solera de 150 mmde gruix i parets de 150 mm degruix

75,01 4,000 0,01185 300,04 99,82

EG3121B4 m Cable amb conductor de coure de0,6/1 kV de tensió assignada,amb designació RZ1-K (AS),unipolar, de secció 1 x 70 mm2,amb coberta del cable depoliolefines amb baixa emissiófums, col·locat en tub

11,62 25,000 0,01186 290,50 99,83

EBB12351 u Placa amb pintura noreflectora, octogonal de 60 cmde diàmetre, per a senyals detrànsit, fixada mecànicament

48,39 6,000 0,01187 290,34 99,83

E222B232 m3 Excavació de rasa per a pasd'instal·lacions fins a 1 m defondària, en terreny fluix (SPT20-50), realitzada ambretroexcavadora i amb lesterres deixades a la vora

6,44 45,000 0,01188 289,80 99,84

EMSB31A2 u Rètol senyalitzacióinstal·lació de protecciócontra incendis, quadrat, de210x210 mm2 de panell depolipropilè d'1,5 mm de gruix,col·locat fixat mecànicamentsobre parament vertical

13,26 21,000 0,01189 278,46 99,85

F21B1201 m Desmuntatge de barrera deseguretat flexible i demoliciód'ancoratges clavats a terra isituats cada 4 m, amb mitjansmecànics i càrrega sobre camió

5,51 50,270 0,01190 276,99 99,85

F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic defins a 2 m d'alçària, com amàxim, i enderroc de daus deformigó, a mà i amb compressori càrrega manual i mecànica deruna sobre camió o contenidor

3,40 81,160 0,01191 275,94 99,86

EE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori,format per planxa d'acergalvanitzat, material elàsticde 60 mm d'amplària i planxad'acer galvanitzat, col·locadafixada a conducte rectangular

5,07 50,400 0,01192 255,53 99,87

E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobreparament vertical interior, amés de 3,00 m d'alçària, ambguix B1, acabat lliscat ambescaiola A segons la normaUNE-EN 13279-1

6,45 39,520 0,01193 254,90 99,87

EP33U003 u Pupitre microfònic, ambpreamplificador, selector de 4zones, senyal de preavís imicròfon, de sobretaula,col·locat

253,24 1,000 0,01194 253,24 99,88

EUR
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EAF2C574 u Fulla fixa d'alumini anoditzatnatural, col·locada sobrebastiment de base, per a unbuit d'obra aproximat de 90x90cm, elaborada amb perfils depreu mitjà, classificaciómínima 3 de permeabilitat al'aire segons UNE-EN 12207,classificació mínima 8Ad'estanquitat a l'aigua segonsUNE-EN 12208 i classificaciómínima C4 de resistència alvent segons UNE-EN 12210

81,76 3,000 0,01195 245,28 99,89

EG11CH62 u Caixa general de protecció depolièster reforçat amb fibra devidre , de 400 A, segonsesquema Unesa número 9 ,seccionable en càrrega (BUC) ,inclosa base portafusiblestrifàsica (sense fusibles),neutre seccionable, borns deconnexió i grau de proteccióIP-43, IK09, muntadasuperficialment

237,01 1,000 0,01196 237,01 99,89

EG631A52 u Presa de corrent de tipusuniversal, bipolar amb presa deterra desplaçada (2P+T), 16 A250 V, amb tapa, preu mitjà,encastada

8,54 25,000 0,01197 213,50 99,90

EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipatamb 24 connectors RJ45categoria 6 F/UTP, per a muntarsobre bastidor rack 19´´, d'1unitat d'alçària, amborganitzador de cables, fixatmecànicament

212,03 1,000 0,01198 212,03 99,90

EDDZ51A9 u Graó per a pou de registre ambacer galvanitzat, de300x300x300 mm, amb rodó deD=18 mm, col·locat amb mortermixt 1:0,5:4

16,58 12,000 0,00199 198,96 99,91

EP7312E2 u Presa de senyal de veu i dades,de tipus universal, ambconnector RJ45 doble, categoria6 F/UTP, amb connexió perdesplaçament de l'aïllament,amb tapa, preu mitjà, encastada

23,96 8,000 0,00200 191,68 99,91

EG6211E2 u Interruptor, de tipusuniversal, bipolar (2P), 16AX/250 V, amb tecla, preumitjà, encastat

12,75 15,000 0,00201 191,25 99,92

EF922PBC m Tub de polipropilè multicapaamb tub interior de polipropilède diàmetre 25 mm, ànimad'alumini i protecció exteriorde polipropilè, amb una pressiómàxima de servei de 20 bar,connectat a pressió i col·locatsuperficialment

5,45 35,000 0,00202 190,75 99,92

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EFQ33A4K m Aïllament tèrmic d'escumaelastomèrica per a canonadesque transporten fluids atemperatura entre -50°C i105°C, per a tub de diàmetreexterior 12 mm, de 25 mm degruix, amb un factor deresistència a la difusió delvapor d'aigua >= 7000,col·locat superficialment ambgrau de dificultat baix

5,20 35,000 0,00203 182,00 99,93

EF922PBE m Tub de polipropilè multicapaamb tub interior de polipropilède diàmetre 32 mm, ànimad'alumini i protecció exteriorde polipropilè, amb una pressiómàxima de servei de 20 bar,connectat a pressió i col·locatsuperficialment

6,84 25,000 0,00204 171,00 99,93

EMSBCDL2 u Rètol senyalització recorregutd'evacuació a sortidaemergència, rectangular, de320x160 mm2 de panell de PVC de0,7 mm de gruix,fotoluminiscent categoria Bsegons UNE 23035-4, col·locatfixat mecànicament sobreparament vertical

8,63 18,000 0,00205 155,34 99,93

EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tancanormalitzada, per ainstal·lació de comptadord´aigua, de 800x600x300 mm,instal·lat encastat en mur

151,24 1,000 0,00206 151,24 99,94

EG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC,de 65 mm de diàmetre nominal,aïllant i no propagador de laflama, resistència a l'impactede 6 J, resistència acompressió de 250 N, muntat coma canalització soterrada

1,70 88,000 0,00207 149,60 99,94

EMSB7AL2 u Rètol senyalització sortidad'emergència, rectangular, de297x148 mm2 de panell de PVC de0,7 mm de gruix,fotoluminiscent categoria Bsegons UNE 23035-4, col·locatfixat mecànicament sobreparament vertical

8,26 18,000 0,00208 148,68 99,95

EG41585B u Interruptor automàticmagnetotèrmic de 16 Ad'intensitat nominal, tipus PIAcorba C, bipolar (1P+N), de3000 A de poder de tall segonsUNE-EN 60898, de 2 mòduls DINde 18 mm d'amplària, muntat enperfil DIN

16,25 9,000 0,00209 146,25 99,95

EG415859 u Interruptor automàticmagnetotèrmic de 10 Ad'intensitat nominal, tipus PIAcorba C, bipolar (1P+N), de3000 A de poder de tall segonsUNE-EN 60898, de 2 mòduls DINde 18 mm d'amplària, muntat enperfil DIN

16,12 9,000 0,00210 145,08 99,95

EUR
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EG414FJB u Interruptor automàticmagnetotèrmic de 16 Ad'intensitat nominal, tipus PIAcorba B, tetrapolar (4P), de10000 A de poder de tall segonsUNE-EN 60898 i de 15 kA depoder de tall segons UNE-EN60947-2, de 4 mòduls DIN de 18mm d'amplària, muntat en perfilDIN

69,25 2,000 0,00211 138,50 99,96

EJ239131 u Aixeta senzilla temporitzadaper a lavabo, muntadasuperficialment sobre taulell oaparell sanitari, de llautócromat, preu mitjà, amb entradade 1/2´´

44,04 3,000 0,00212 132,12 99,96

EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports10/100 Mbps, gestionable, per aarmari tipus rack 19'', ambalimentació a 240V, col·locat iconnectat

123,83 1,000 0,00213 123,83 99,96

EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosadúctil per a pou de registre itapa abatible i amb tanca, paslliure de 600 mm de diàmetre iclasse D400 segons norma UNE-EN124, col·locat amb morter

117,94 1,000 0,00214 117,94 99,97

F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calatde 15 cm de gruix, ambretroexcavadora mitjana icàrrega mecànica i manual derunes sobre camió

1,57 73,200 0,00215 114,92 99,97

EM31351J u Extintor manual de diòxid decarboni, de càrrega 5 kg, ambpressió incorporada, pintat,amb suport a paret

114,57 1,000 0,00216 114,57 99,97

EP7E3A00 u Encaminador (router) d'1portADSL i 4 ports 10 Mbps,compatible ADSL 2+, ambalimentació a 240V, col·locat iconnectat

112,02 1,000 0,00217 112,02 99,97

EJM12407 u Comptador d'aigua, pervelocitat, de llautó, ambunions roscades de diàmetrenominal 1´´1/4, connectat a unabateria o a un ramal

108,96 1,000 0,00218 108,96 99,98

EP7ZE1A2 u Regleta d'alimentació fixa, amb10 bases schucko 2P+T de 16 A i250 V, i un interruptor bipolarde 16 A, per a armaris rack19´´, d'1 unitat d'alçària,muntatge vertical, fixadamecànicament

100,58 1,000 0,00219 100,58 99,98

F21QQB01 u Retirada de pilona fosa,enderroc de daus de formigó, icàrrega manual i mecànica del'equipament i la runa sobrecamió o contenidor

6,22 15,000 0,00220 93,30 99,98

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra ambpont seccionador de platina decoure, muntat en caixa estancai col·locat superficialment

29,50 3,000 0,00221 88,50 99,98

EUR
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F21Q1121 u Retirada de banc de fustaconvencional de fins a 2,5 m dellargària, enderroc de daus deformigó, i càrrega manual imecànica de l'equipament i laruna sobre camió o contenidor

9,00 9,000 0,00222 81,00 99,99

EG4114JC u Interruptor automàticmagnetotèrmic de 20 Ad'intensitat nominal, tipusICP-M, tetrapolar (4P), de 6000A de poder de tall segons UNE20317, de 4 mòduls DIN de 18 mmd'amplària, muntat en perfilDIN

66,21 1,000 0,00223 66,21 99,99

EDB1A8C0 u Solera de formigóHM-35/P/20/I+Qc de 25 cm degruix i de planta 1,5x1,5 m
65,93 1,000 0,00224 65,93 99,99

EM131222 u Sirena electrònica per ainstal·lació convencional ianalògica, nivell de potènciaacústica 100 dB, amb senyallluminós i so multitò, grau deprotecció IP-66, fabricadasegons la norma UNE-EN 54-3,col·locada a l'exterior

61,13 1,000 0,00225 61,13 99,99

ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari ambtub de PVC-U de paret massissa,àrea d'aplicació B segons normaUNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,fins a baixant, caixa oclavegueró

18,59 3,000 0,00226 55,77 99,99

EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabod'acer inoxidable, de D 32 mm,amb vàlvula, tap i cadenetaincorporats, connectat al ramalde PVC

16,57 3,000 0,00227 49,71 99,99

L21HUM20 u Desmuntatge per a substitucióde llum exterior amb equipelèctric integrat, de tipusdecoratiu o per a enllumenat devials, muntat sobre columna obàcul a una alçària entre 10 i19 m, amb mitjans manuals icàrrega manual de runa sobrecamió o contenidor

43,06 1,000 0,00228 43,06 99,99

EG675B82 u Marc amb bastidor per al'adaptació de mecanismesmodulars a caixa rectangular,de 8 mòduls, preu mitjà,col·locat

9,72 4,000 0,00229 38,88 100,00

ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari ambtub de PVC-U de paret massissa,àrea d'aplicació B segons normaUNE-EN 1329-1, de DN 40 mm,fins a baixant, caixa oclavegueró

12,48 3,000 0,00230 37,44 100,00

F21QA701 u Retirada de joc per a infantstipus tobogan o gronxador,enderroc de daus de formigó, icàrrega manual i mecànica del'equipament i la runa sobrecamió o contenidor

17,99 2,000 0,00231 35,98 100,00

EUR
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ED1V1171 u Vàlvula equilibradora depressió per a sistemes dedesguàs, d'ABS, flux d'aire de32 l/s, de designació AI segonsnorma UNE-EN 12380, roscada al'adaptador fixat al tub

35,55 1,000 0,00232 35,55 100,00

EP7EP000 u Adaptador de xarxa 10/100 Mbpsamb connector RJ 45 i bus PCIde 32 bits, instal·lat
22,56 1,000 0,00233 22,56 100,00

EG61U010 u Caixa de mecanismes, per a vuitelements, preu alt, encastada 5,61 4,000 0,00234 22,44 100,00
F21Q2501 u Retirada de paperera ancoradaal terra, enderroc de daus deformigó, i càrrega manual imecànica de l'equipament i laruna sobre camió o contenidor

3,73 6,000 0,00235 22,38 100,00

EG133501 u Caixa per a quadre decomandaments i protecció, dematerial antixoc, amb porta,per a sis mòduls i encastada

12,92 1,000 0,00236 12,92 100,00

EEM3A112 u Extractor heliocentrífug,monofàsic per a 230 V, de 100mm de diàmetre i 160 m3/h decabal màxim d'aire, col·locaten conducte

101,03 0,000 0,00237 0,00 100,00

TOTAL: 100,004.026.349,78

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Pàg.: 1

145214AHP-1 m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3

313,70 €

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
15139A70P-2 m2 Coberta plana enjardinada intensiva invertida, formació de pendents amb formigó cel·lular,

capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana
formada de dues làmines una LBM (APP)- 30- PE i l'altra LBM (APP)- 40- FP, capa
separadora amb geotèxtil, aïllament amb plaques de poliestirè extruït, capa separadora,
retenidora drenant i filtrant de poliestirè amb dos geotèxtils i substrat de terra vegetal de 40
cm de gruix

106,04 €

(CENT SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
29522622P-3 m2 Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de mescla

bituminosa contínua en calent de 8 cm, amb capa de trànsit de 8 cm, amb base de
granulat-ciment i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E2

20,68 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
E211159AP-4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb

estructura de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

9,22 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
E2132232P-5 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre

retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
55,65 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
E21R13F5P-6 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 m 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 (no més lluny de 20 km)

1.314,09 €

(MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
E22113C2P-7 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió
1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
E2213422P-8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i

càrrega directa sobre camió
2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
E222B232P-9 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
E222B432P-10 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
E2255J70P-11 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm

com a màxim
38,59 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
E225AJ70P-12 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim 34,99 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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E225R00FP-13 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM 1,00 €
(UN EUROS)

E24120D9P-14 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3,69 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

E24220D9P-15 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4,23 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E2R540M0P-16 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

11,29 €
(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

E2RA71H0P-17 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
E2RA7LP0P-18 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
E3C516H4P-19 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
93,21 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
E3CB1000P-20 kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit

elàstic >= 400 N/mm2
1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
E3CDD100P-21 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments 23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
E3G5262KP-22 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament

amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots
inclòs

105,39 €

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
E3GB1000P-23 kg Armadura per a pantalles AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400

N/mm2
1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
E3GZ1000P-24 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.360,84 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
E3GZ2000P-25 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics 2.344,47 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
E3GZA600P-26 m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària 46,79 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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E3GZKGDBP-27 m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de
pi i armat amb acer B400S

133,61 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
E3GZQ000P-28 m Perforació d'ancoratge provisional de mur pantalla de <= 200 mm de diàmetre, amb entubació

recuperable
18,14 €

(DIVUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
E3GZS020P-29 m2 Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió

o contenidor
3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
E3GZT700P-30 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7

cables i tesat amb cric hidràulic
123,68 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
E3Z112P1P-31 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
9,53 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
E45118H4P-32 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba
92,41 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
E45218H4P-33 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba
84,57 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
E45318H4P-34 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba
86,60 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
E45319H4P-35 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba
97,51 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
E45B18H4P-36 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat amb bomba
79,81 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
E45C18H4P-37 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba
78,03 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
E45CA8H4P-38 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba
79,98 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
E4B11000P-39 kg Armadura per a pilars AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400

N/mm2
1,01 €

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)
E4B21000P-40 kg Armadura per a mur AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400

N/mm2
1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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E4B32000P-41 kg Armadura per a bigues AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,13 €
(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

E4BB1000P-42 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2

1,13 €
(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

E4BC1000P-43 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2

1,18 €
(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

E4BCJB22P-44 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,48 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

E4BCM881P-45 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,68 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

E4BP1116P-46 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

11,29 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
E4D1EH23P-47 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular

de 70 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
119,47 €

(CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
E4D2DA23P-48 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base

rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
27,26 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
E4D31503P-49 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una

alçària <= 3 m
21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
E4D93BK7P-50 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit de 70x70 cm i 29 cm

d'alçària
8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
E4DB1DX0P-51 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, amb

tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable
20,47 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
E4DC1D02P-52 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de

pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
39,59 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
E4DCAD02P-53 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler

de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
51,77 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
E4E24514P-54 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,

de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

26,57 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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E4EZ2000P-55 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

0,95 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

E4EZ72B4P-56 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

97,30 €
(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E5Z15N2DP-57 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm
de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

7,90 €
(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E5Z15N60P-58 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm
de gruix mitjà

15,80 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E612BR1VP-59 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

27,03 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
E614GN1EP-60 m2 Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x200x60 mm, LD,

categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
12,55 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
E711H6640001P-61 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de

dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de
60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 tipus ref. 13420025 de la serie IMPRIMACIONS,
EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA o equivalent prèvia imprimació. Altres articles: tipus
ref. 10860325 de la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA o
equivalent

25,01 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)
E7B111A0P-62 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2,

col·locat sense adherir
1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
E7B37A90P-63 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir 1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
E7J5C4D2P-64 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu 13,51 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
E7Z327P5P-65 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de

feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
19,32 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
E81131L1P-66 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb

morter mixt 1:0,5:4, deixat de regle
15,57 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
E81131L2P-67 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb

morter mixt 1:0,5:4, remolinat
16,85 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Pàg.: 6

E8121213P-68 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

6,45 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

E8122312P-69 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

9,72 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E82A2B4LP-70 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït sense
esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

25,79 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
E894JE42P-71 m2 Pintat de pilar interior de formigó a la imprimació fixadora al poliuretà bicomponent amb una

capa de fons diluïda, i dues d'acabat
13,16 €

(TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
E898K2A0P-72 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat
4,55 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
E89B5CJ0P-73 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues

capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
E89F5BJCP-74 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes

d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim
5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
E9361550P-75 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm, de gruix 5 cm, abocat des de camió
7,68 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
E9C14432P-76 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta

amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
23,40 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
E9E1131GP-77 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de

3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
30,44 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
E9F55523IRRNP-78 m2 Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, preu superior, col·locat a

trencajunts sobre suports regulables d'alçària mitjana 300 mm tipus ref. B80305005 de la
serie STE exterior de BUTECH o equivalent

51,53 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
E9G2G175P-79 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb

formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
E9G4G64CP-80 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de

consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

24,36 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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E9V2A2KKP-81 m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

55,99 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
E9Z2A100P-82 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 8,04 €

(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
E9Z3U010P-83 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb

neteja prèvia i preparació de la superfície
15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
EAF2C574P-84 u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra

aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

81,76 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
EARB1101P-85 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada

amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
67,57 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
EASA71LAP-86 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu

superior amb tanca antipànic, col·locada
310,27 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
EB121JBMP-87 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles

cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

110,28 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
EB32U060P-88 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm,

plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

101,05 €

(CENT UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
EBA1E032P-89 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,

amb pintura dos components, amb mitjans manuals
2,75 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
EBA27132P-90 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb

pintura dos components i microesferes de vidre, amb mitjants manuals
6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
EBA31032P-91 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb

mitjans manuals
16,48 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
EBB11111P-92 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament
54,73 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
EBB12351P-93 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament
48,39 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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ED111B21P-94 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

12,48 €
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

ED111B71P-95 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,59 €
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

ED15SE30P-96 m Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de
diàmetre nominal exterior de 6 bar de pressió nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN
13244-2, inclosos accessoris i elements de fixació

101,33 €

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
ED1V1171P-97 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de

designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub
35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
ED5A5E00P-98 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre 7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
ED5H8988P-99 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 130 mm

d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix

75,01 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)
ED7FBB7PP-100 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre
24,36 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
ED7FBB9PP-101 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre
31,97 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
ED7FBBAPP-102 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre
37,77 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
ED7FR314P-103 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

47,66 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
EDB1A8C0P-104 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m 65,93 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
EDD1A099P-105 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb

morter mixt 1:0,5:4
87,84 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
EDDZ51A9P-106 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18

mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4
16,58 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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EDDZ6DD4P-107 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

117,94 €
(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EDKZA650P-108 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

194,07 €
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EE42QB46P-109 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

55,70 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

EE42QE46P-110 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

43,39 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EE52S14AD9JWP-111 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb
classificació de resistència al foc E600/120, amb unió baioneta, segellat amb massilla
resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports. Article: tipus ref. CR-10-B de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent

35,10 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
EE5Z1100P-112 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm

d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular
5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)
EEK31BBEP-113 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,

de 325x325 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

30,93 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
EEM24E2HP-114 u Ventilador centrífug trifàsic per a 400 V de tensió, de 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de

pressió mitjana i muntat sobre bancada
1.113,96 €

(MIL  CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
EEM2K9E0P-115 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h

de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de
500 mm de diàmetre, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, col·locada

2.045,42 €

(DOS MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
EEM2MDE0P-116 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 15000 a 20000 m3/h

de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de
630 mm de diàmetre, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a
zona de risc 400ºC/2h, col·locada

2.032,00 €

(DOS MIL TRENTA-DOS EUROS)
EEM3A112P-117 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal

màxim d'aire, col·locat en conducte
101,03 €

(CENT UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
EEUDU010P-118 u Comporta motoritzada a la sortida de fums de la caldera, amb actuador a 24 V tipus tot-res i

enclavat amb la centraleta de regulació de caldera, instal·lada
120,46 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
EF11H812P-119 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

27,50 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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EF11HA12P-120 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

51,97 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
EF11HB12P-121 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

64,33 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
EF922PBCP-122 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, ànima

d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
EF922PBEP-123 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, ànima

d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
EFB1A622P-124 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat superficialment

21,95 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
EFQ33A4KP-125 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a

temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
EG11CH62P-126 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons

esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

237,01 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)
EG133501P-127 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a sis

mòduls i encastada
12,92 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
EG1AU050P-128 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge

superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

485,93 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
EG1PUA40P-129 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual

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

674,52 €

(SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
EG21H81HP-130 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador

de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

5,38 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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EG22H811P-131 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
EG22RE1KP-132 m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
EG2DF6FBP-133 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm

i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
38,76 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
EG312146P-134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
EG3121B4P-135 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

11,62 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
EG3121E4P-136 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
EG312336P-137 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
EG312356P-138 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
EG312366P-139 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
EG312486P-140 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tetrapolar, de secció 3 x 25/ 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
EG312654P-141 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,51 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
EG380B07P-142 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2, muntat en malla de connexió a terra 12,19 €

(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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EG4114JCP-143 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

66,21 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
EG414FJBP-144 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,

tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

69,25 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
EG415859P-145 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar

(1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

16,12 €

(SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
EG41585BP-146 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar

(1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

16,25 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
EG415PK9P-147 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

tetrapolar (4P), de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

144,77 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
EG415PKBP-148 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

tetrapolar (4P), de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

146,39 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
EG426B9DP-149 u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat

nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

149,07 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
EG426BJDP-150 u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat

nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

152,24 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
EG48U1TFP-151 u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba

10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció
IP65, muntat superficialment

621,08 €

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
EG51UE02P-152 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital

multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors
d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

795,03 €

(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
EG61U010P-153 u Caixa de mecanismes, per a vuit elements, preu alt, encastada 5,61 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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EG6211E2P-154 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 12,75 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EG631A52P-155 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, encastada

8,54 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG675B82P-156 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 8
mòduls, preu mitjà, col·locat

9,72 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EGD1222EP-157 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,15 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EGDZ1102P-158 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

29,50 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EH61KKDBP-159 u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 370 a
400 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

192,13 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
EHA1H3Q4P-160 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular,

amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre
52,84 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
EHA1H6Q4P-161 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma

rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre
82,47 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
EJ13B81MP-162 u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color

blanc i preu mitjà, recolzat sobre taulell o moble
106,64 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
EJ14BA1QP-163 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes

de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació

190,49 €

(CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
EJ239131P-164 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell

sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
44,04 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
EJ33U010P-165 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta

incorporats, connectat al ramal de PVC
16,57 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
EJ46U003P-166 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub

d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques
264,99 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
EJM12407P-167 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,

connectat a una bateria o a un ramal
108,96 €

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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EJMAU010P-168 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

151,24 €
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EL2821C4P-169 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 12 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

23.877,96 €

(VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
EM112520P-170 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma

UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment
44,09 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
EM11C110P-171 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment 57,35 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
EM121F06P-172 u Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble alimentació, amb

funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

859,87 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
EM124636P-173 u Central de detecció de CO, per a 6 zones, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de

connexió de zona i de prova d'alarma i muntada a la paret
920,86 €

(NOU-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
EM131222P-174 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100

dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

61,13 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
EM132121P-175 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada

des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

65,46 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
EM141202P-176 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

103,37 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
EM212118P-177 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de

connexió a la canonada, muntat a l'exterior
669,41 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
EM237BBBP-178 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer

pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma ,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa
d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) ,
per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot
el petit material auxiliar de connexió i muntatge

332,21 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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EM31281JP-179 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

55,47 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

EM31351JP-180 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

114,57 €
(CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EMSB31A2P-181 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

13,26 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EMSB7AL2P-182 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC de
0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
EMSBCDL2P-183 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160

mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

8,63 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
ENN2U020P-184 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i

reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 100 mm, motor de 2 Kw per a un cabal d'11
l/s a una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible
cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrlment de les bombes, trapa doble d'acces i jocs de
tubs-guia, instal·lada

3.716,10 €

(TRES MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
EP31U010P-185 u Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades

auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat
389,11 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
EP32U010P-186 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació

integrada, col·locat
878,04 €

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
EP33U003P-187 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 4 zones, senyal de preavís i micròfon, de

sobretaula, col·locat
253,24 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
EP35UAC5P-188 u Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1

kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment
42,12 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
EP434650P-189 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,

aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
EP434650DTP2P-190 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,

aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 tipus ref. BDC6FH100 de la serie
Categoria 6 d'Infraplus de HIMEL o equivalent, col·locat sota tub o canal

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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EP49U010P-191 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

0,86 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EP7312E2P-192 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

23,96 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EP74J411P-193 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 600 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

603,12 €

(SIS-CENTS TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
EP7E1E00P-194 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb

alimentació a 240V, col·locat i connectat
123,83 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
EP7E3A00P-195 u Encaminador (router) d'1port ADSL i 4 ports 10 Mbps, compatible ADSL 2+, amb alimentació

a 240V, col·locat i connectat
112,02 €

(CENT DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
EP7EP000P-196 u Adaptador de xarxa 10/100 Mbps amb connector RJ 45 i bus PCI de 32 bits, instal·lat 22,56 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
EP7Z1D58P-197 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre

bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
212,03 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
EP7ZE1A2P-198 u Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor

bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada
mecànicament

100,58 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
EPA12CIGP-199 pa Partida alçada per a la instal·lació del sistema de control, gestió i recàrrega de vehicles

elèctrics. Inclou barreres d'entrada i sortida, lector de matrícules, expenedor de tiquets
d'entrada i sortida, tres caixers automàtics de cobrament, centre de gestió i cobrament
manual, 3 unitats de control d'accés de vianants. Detectors ultrsònics a totes les places (239),
pantalles indicadores de plantes buides (12), indicadors de places normals 230, indicador de
places adaptades (9) i cartell exterior amb indicador de lliure o complert. Tot muntat i en
funcionament. (No inclou el cablejat elèctric ni de dades).

26.181,00 €

(VINT-I-SIS MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS)
EPA1U130P-200 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), color amb sensor CCD de 1/3'', elements de

795 × 596, resolució 480 línies, sensibilitat de 0,5 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a
230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW, DC vídeo
iris, muntada i fixada en el interior de carcassa

168,75 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
EPA6U110P-201 u Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps

resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb
suport de sobretaula, instal.lat

564,83 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
EPACU100P-202 u Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100 imatges per segons,

programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria
per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o
programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat

735,56 €

(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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EPACU310P-203 u Multiplexor duplex amb 9 entrades, control de telemetria per a càmeres mòbils, alimentació
230 Vac, per a muntatge de superfície, instal.lat

1.437,25 €
(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

F2168731P-204 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

1,57 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F216R243P-205 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
F2191202P-206 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,08 €

(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
F2194AF1P-207 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb

compressor i càrrega sobre camió
8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
F219FFA0P-208 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb

disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
F21B1201P-209 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats

cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
5,51 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
F21Q1121P-210 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de

formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
9,00 €

(NOU EUROS)
F21Q2501P-211 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
F21QA701P-212 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i

càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
17,99 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
F21QQB01P-213 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
6,22 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
F936NM11P-214 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,

consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

65,88 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
F965A2C5P-215 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de

20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

20,16 €

(VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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F9F5H562P-216 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma
quadrada, acabat amb textura pètria, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

27,58 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
F9P9UE40P-217 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a

protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura drenant

22,24 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
F9V3U030P-218 m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5 cm de gruix, color

especial, col·locat a truc de maceta amb morter
29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
FB121AAEP-219 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12

cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
87,95 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
FBATUPP1P-220 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP1 segons normes NIDE (19x32 m, 1

voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals
529,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS)
FHM11N22P-221 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

583,58 €

(CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
FHNB8L11P-222 u Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 400

W, preu superior, troncopiramidal i acoblada al suport
202,22 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
FQ13A296P-223 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm

de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre el paviment
696,29 €

(SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
FQ21BC75P-224 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer

incorporat i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó
113,09 €

(CENT TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
FQ421531P-225 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb

forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra
159,03 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
GR6P1466P-226 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un

recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

299,36 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
GR6P1596P-227 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un

recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

454,91 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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GR6P16C6P-228 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un
recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

610,74 €

(SIS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
GR6P6246P-229 u Trasplantament a viver d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, amb un

recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

207,16 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
GR6P6366P-230 u Trasplantament a viver d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, amb un

recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

357,14 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
K7A24K0LP-231 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 µm i 192 g/m2, col·locada no

adherida
1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
K863U001P-232 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix,

col·locada amb fixacions mecàniques
48,15 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
KB15U010P-233 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit

brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat
10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre,
col·locada amb fixacions mecàniques

487,41 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
KDNZ500EP-234 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 25,33 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
L21HUM20P-235 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu

o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

43,06 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
PPAEG002P-236 PA P.A. d'abonament íntegra per a la Gestió de Residus de l'obra 16.278,30 €

(SETZE MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
PPAXBQ01P-237 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de l'Obra 68.765,91 €

(SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN
CÈNTIMS)
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P-1 145214AH m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3

313,70 €

Altres conceptes 313,70000 €
P-2 15139A70 m2 Coberta plana enjardinada intensiva invertida, formació de pendents amb formigó cel·lular,

capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana
formada de dues làmines una LBM (APP)- 30- PE i l'altra LBM (APP)- 40- FP, capa
separadora amb geotèxtil, aïllament amb plaques de poliestirè extruït, capa separadora,
retenidora drenant i filtrant de poliestirè amb dos geotèxtils i substrat de terra vegetal de 40
cm de gruix

106,04 €

Altres conceptes 106,04000 €
P-3 29522622 m2 Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de mescla

bituminosa contínua en calent de 8 cm, amb capa de trànsit de 8 cm, amb base de
granulat-ciment i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E2

20,68 €

Altres conceptes 20,68000 €
P-4 E211159A m3 Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb

estructura de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

9,22 €

Altres conceptes 9,22000 €
P-5 E2132232 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre

retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
55,65 €

Altres conceptes 55,65000 €
P-6 E21R13F5 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 m 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 (no més lluny de 20 km)

1.314,09 €

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

330,86880 €

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

40,55000 €

Altres conceptes 942,67120 €
P-7 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió
1,76 €

Altres conceptes 1,76000 €
P-8 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i

càrrega directa sobre camió
2,82 €

Altres conceptes 2,82000 €
P-9 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
6,44 €

Altres conceptes 6,44000 €
P-10 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
7,21 €

Altres conceptes 7,21000 €
P-11 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm

com a màxim
38,59 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 37,41320 €
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Altres conceptes 1,17680 €
P-12 E225AJ70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim 34,99 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 34,35212 €
Altres conceptes 0,63788 €

P-13 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM 1,00 €
Altres conceptes 1,00000 €

P-14 E24120D9 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3,69 €
Altres conceptes 3,69000 €

P-15 E24220D9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4,23 €
Altres conceptes 4,23000 €

P-16 E2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

11,29 €
Altres conceptes 11,29000 €

P-17 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,86 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,85900 €

Altres conceptes 0,00100 €
P-18 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,23 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €
P-19 E3C516H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
93,21 €

B065E81B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

77,49000 €
Altres conceptes 15,72000 €

P-20 E3CB1000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2

1,05 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00536 €
Altres conceptes 1,04464 €

P-21 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments 23,20 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,07440 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,25400 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,10989 €
B0A31000 kg Clau acer 0,18162 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36436 €
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Altres conceptes 20,21573 €
P-22 E3G5262K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament

amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots
inclòs

105,39 €

B065EA0L m3 Formigó HA-30/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa

50,52570 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 0,97020 €
Altres conceptes 53,89410 €

P-23 E3GB1000 kg Armadura per a pantalles AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,02 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00630 €
Altres conceptes 1,01370 €

P-24 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.360,84 €
Altres conceptes 4.360,84000 €

P-25 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics 2.344,47 €
Altres conceptes 2.344,47000 €

P-26 E3GZA600 m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària 46,79 €
Altres conceptes 46,79000 €

P-27 E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de
pi i armat amb acer B400S

133,61 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,61050 €
B0A31000 kg Clau acer 0,45980 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 4,01280 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,29760 €
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
22,33187 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,26568 €
Altres conceptes 104,63175 €

P-28 E3GZQ000 m Perforació d'ancoratge provisional de mur pantalla de <= 200 mm de diàmetre, amb entubació
recuperable

18,14 €
Altres conceptes 18,14000 €

P-29 E3GZS020 m2 Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió
o contenidor

3,71 €
Altres conceptes 3,71000 €

P-30 E3GZT700 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7
cables i tesat amb cric hidràulic

123,68 €

B4A7G7P0 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7
cables

75,57000 €
Altres conceptes 48,11000 €

P-31 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

9,53 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

5,43060 €
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Altres conceptes 4,09940 €
P-32 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba
92,41 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

62,25450 €
Altres conceptes 30,15550 €

P-33 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

84,57 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

62,25450 €
Altres conceptes 22,31550 €

P-34 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

86,60 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

59,29000 €
Altres conceptes 27,31000 €

P-35 E45319H4 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

97,51 €

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

70,20300 €
Altres conceptes 27,30700 €

P-36 E45B18H4 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

79,81 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

62,25450 €
Altres conceptes 17,55550 €

P-37 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

78,03 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

60,47580 €
Altres conceptes 17,55420 €

P-38 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

79,98 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

60,47580 €
Altres conceptes 19,50420 €

P-39 E4B11000 kg Armadura per a pilars AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,01 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00525 €
Altres conceptes 1,00475 €

P-40 E4B21000 kg Armadura per a mur AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,17 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01260 €
Altres conceptes 1,15740 €

P-41 E4B32000 kg Armadura per a bigues AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,13 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00945 €
Altres conceptes 1,12055 €

P-42 E4BB1000 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2

1,13 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00840 €
Altres conceptes 1,12160 €

P-43 E4BC1000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2

1,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01260 €
Altres conceptes 1,16740 €

P-44 E4BCJB22 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,48 €

B0B341C1 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

0,76800 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01260 €
Altres conceptes 0,69940 €

P-45 E4BCM881 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,68 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01470 €
B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080
1,89600 €

Altres conceptes 0,76930 €
P-46 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat

continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

11,29 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,14480 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús

estructural per a injectar
2,83800 €

Altres conceptes 7,30720 €
P-47 E4D1EH23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular

de 70 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
119,47 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,19000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,01150 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40700 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,24000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09196 €
B0DF1724 m2 Motlle circular de fusta encadellada, per a encofrat de pilars de diàmetre 70 cm i fins a 3 m

d'alçària, per a 15 usos
110,52000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,57531 €
Altres conceptes 6,43423 €

P-48 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

27,26 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,50800 €
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B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08444 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,19000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,19177 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,55352 €
B0A31000 kg Clau acer 0,18162 €

Altres conceptes 23,55065 €
P-49 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una

alçària <= 3 m
21,87 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44363 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,19840 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,30000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,12185 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,25247 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,05754 €

Altres conceptes 19,49611 €
P-50 E4D93BK7 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit de 70x70 cm i 29 cm

d'alçària
8,97 €

B4D93BK7 u Cassetó per a sostre nervat de poliestirè expandit de 70x70 cm i 29 cm d'alçària 8,16823 €
Altres conceptes 0,80177 €

P-51 E4DB1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable

20,47 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,64931 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12624 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,31043 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36436 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,18478 €
B0A31000 kg Clau acer 0,12185 €

Altres conceptes 15,71303 €
P-52 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de

pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
39,59 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12624 €
B0A31000 kg Clau acer 0,12185 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,36630 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36436 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,14880 €
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1

ús
7,84300 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,25400 €
Altres conceptes 29,36545 €

P-53 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

51,77 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,12185 €
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1

ús
7,84300 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12624 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,14880 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,25400 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,72873 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48026 €

Altres conceptes 41,06712 €
P-54 E4E24514 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,

de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

26,57 €

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,60000 €
Altres conceptes 13,97000 €

P-55 E4EZ2000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

0,95 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00525 €
Altres conceptes 0,94475 €

P-56 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

97,30 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,77150 €
Altres conceptes 35,52850 €

P-57 E5Z15N2D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm
de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

7,90 €
Altres conceptes 7,90000 €

P-58 E5Z15N60 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm
de gruix mitjà

15,80 €
Altres conceptes 15,80000 €

P-59 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

27,03 €

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

4,99200 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,52893 €

B0111000 m3 Aigua 0,01999 €
Altres conceptes 20,48908 €

P-60 E614GN1E m2 Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x200x60 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

12,55 €

B0F85260 u Supermaó de 500x200x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 2,75390 €
Altres conceptes 9,79610 €

P-61 E711H66400 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de
dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de
60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 tipus ref. 13420025 de la serie IMPRIMACIONS,

25,01 €
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EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA o equivalent prèvia imprimació. Altres articles: tipus
ref. 10860325 de la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA o
equivalent

B09414C0I5R kg Asfalt oxidat d'aplicació en calent per a regularitzar i com suport de làmines adherides, tipus
ref. 13420025 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA o
equivalent

2,31000 €

B7Z24000I5R kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, fonaments o com emulsió bituminosa
per a la protecció de superfícies, formigons, etc, segons norma UNE 104-231, envàs de 25
kg, tipus ref. 10860325 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA o
equivalent

0,27600 €

B7117070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2

7,65600 €
Altres conceptes 14,76800 €

P-62 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

1,92 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,73700 €
Altres conceptes 1,18300 €

P-63 E7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir 1,98 €
B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 0,80300 €

Altres conceptes 1,17700 €
P-64 E7J5C4D2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu 13,51 €

B7J204D0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x1 cm 5,20800 €
B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,05880 €

Altres conceptes 8,24320 €
P-65 E7Z327P5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de

feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
19,32 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,28980 €
B7113090 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de feltre de material polièster de 130

g/m2
4,25700 €

Altres conceptes 14,77320 €
P-66 E81131L1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb

morter mixt 1:0,5:4, deixat de regle
15,57 €

Altres conceptes 15,57000 €
P-67 E81131L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb

morter mixt 1:0,5:4, remolinat
16,85 €

Altres conceptes 16,85000 €
P-68 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix

B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1
6,45 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07182 €
Altres conceptes 6,37818 €

P-69 E8122312 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

9,72 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07182 €
Altres conceptes 9,64818 €

P-70 E82A2B4L m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït sense
esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

25,79 €
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(UNE-EN 13888)
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,52170 €
B0FG5162 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45

peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
12,00100 €

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 1,86306 €
Altres conceptes 11,40424 €

P-71 E894JE42 m2 Pintat de pilar interior de formigó a la imprimació fixadora al poliuretà bicomponent amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

13,16 €

B8ZAV700 kg Imprimació fixadora al poliuretà bicomponent 4,45322 €
Altres conceptes 8,70678 €

P-72 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,55 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,13373 €
B8ZA1000 kg Segelladora 0,58599 €

Altres conceptes 2,83028 €
P-73 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues

capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
16,54 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,28439 €
B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 1,59732 €

Altres conceptes 12,65829 €
P-74 E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes

d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim
5,85 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,77877 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,57895 €

Altres conceptes 4,49228 €
P-75 E9361550 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm, de gruix 5 cm, abocat des de camió
7,68 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,76298 €
Altres conceptes 4,91702 €

P-76 E9C14432 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

23,40 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,33215 €
B9C14432 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens 12,71920 €
B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,54826 €

Altres conceptes 8,80039 €
P-77 E9E1131G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de

3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
30,44 €

B9E11300 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 4,73280 €
B0111000 m3 Aigua 0,00147 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,28852 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,71346 €

Altres conceptes 24,70375 €
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P-78 E9F55523IR m2 Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, preu superior, col·locat a
trencajunts sobre suports regulables d'alçària mitjana 300 mm tipus ref. B80305005 de la
serie STE exterior de BUTECH o equivalent

51,53 €

B9FA5552 m2 Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat
amb textura pètria, preu superior

16,84800 €

B9Z33531IRR u Suport regulable de polipropilè de 220 a 310 mm per paviments flotants de terrats i cobertes
transitables amb un pendent màxim del 3%, tipus ref. B80305005 de la serie STE exterior de
BUTECH o equivalent

17,28000 €

Altres conceptes 17,40200 €
P-79 E9G2G175 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb

formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

16,79 €

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

11,43450 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 1,95119 €
Altres conceptes 3,40431 €

P-80 E9G4G64C m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

24,36 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 5,70524 €
B06QD76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb

>= 300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte
per a classe d'exposició IIa+E

16,92968 €

Altres conceptes 1,72508 €
P-81 E9V2A2KK m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell

polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

55,99 €

B9V2A2K0 m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample

37,50540 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,65985 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10993 €

Altres conceptes 17,71482 €
P-82 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 8,04 €

Altres conceptes 8,04000 €
P-83 E9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb

neteja prèvia i preparació de la superfície
15,28 €

B89ZU201 kg Pintura antilliscant 6,41300 €
Altres conceptes 8,86700 €

P-84 EAF2C574 u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

81,76 €

BAF2C174 m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

68,21820 €
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,30560 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,86660 €

Altres conceptes 10,36960 €
P-85 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada

amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
67,57 €

BARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada
amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany

44,48000 €
Altres conceptes 23,09000 €

P-86 EASA71LA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu
superior amb tanca antipànic, col·locada

310,27 €

BASA71LA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu
superior amb tanca antipànic

305,02000 €
Altres conceptes 5,25000 €

P-87 EB121JBM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

110,28 €

BB121JB0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

96,60000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,60000 €
Altres conceptes 12,08000 €

P-88 EB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm,
plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

101,05 €

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm,
d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2

85,30000 €

Altres conceptes 15,75000 €
P-89 EBA1E032 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,

amb pintura dos components, amb mitjans manuals
2,75 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,49776 €
Altres conceptes 2,25224 €

P-90 EBA27132 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb mitjants manuals

6,05 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 2,48880 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,93000 €

Altres conceptes 2,63120 €
P-91 EBA31032 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb

mitjans manuals
16,48 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 4,97760 €
Altres conceptes 11,50240 €

P-92 EBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

54,73 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 42,26000 €
Altres conceptes 12,47000 €

P-93 EBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

48,39 €
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BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 35,92000 €
Altres conceptes 12,47000 €

P-94 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

12,48 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €
BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,61000 €
BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

40 mm i de llargària 5 m, per a encolar
0,98750 €

Altres conceptes 10,87250 €
P-95 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
18,59 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,07000 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 4,54000 €
BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

110 mm i de llargària 5 m, per a encolar
3,10000 €

Altres conceptes 10,88000 €
P-96 ED15SE30 m Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de

diàmetre nominal exterior de 6 bar de pressió nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN
13244-2, inclosos accessoris i elements de fixació

101,33 €

BFYBCE00 u Part proporcional d'elements de muntatge metàl·lics per a fixació de baixant de polietilè d'alta
densitat de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per sistema d'evacuació sifònica

5,96000 €

BFWB1L32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

41,03700 €

BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

11,09760 €
Altres conceptes 43,23540 €

P-97 ED1V1171 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

35,55 €

BD1V1171 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada

31,69000 €
Altres conceptes 3,86000 €

P-98 ED5A5E00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre 7,28 €
BD5B1E00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre 1,76400 €

Altres conceptes 5,51600 €
P-99 ED5H8988 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 130 mm

d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix

75,01 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,99596 €

BD5H8988 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 100 a 130 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal

55,10400 €

Altres conceptes 12,91004 €
P-100 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre
24,36 €
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BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,07000 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,49820 €
BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,09220 €
BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

110 mm i de llargària 5 m, per a encolar
2,97600 €

Altres conceptes 17,72360 €
P-101 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre
31,97 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,21000 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 4,61670 €
BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,09220 €
BD13199B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

160 mm i de llargària 5 m, per a encolar
4,36800 €

Altres conceptes 20,68310 €
P-102 ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre
37,77 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,37000 €
BD131A9B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

200 mm i de llargària 5 m, per a encolar
6,55200 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 8,07180 €
BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,09220 €

Altres conceptes 20,68400 €
P-103 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

47,66 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,21000 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 4,61670 €
BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4

(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

6,03600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,57960 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 10,54460 €
Altres conceptes 20,67310 €

P-104 EDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m 65,93 €
B064L43C m3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc
47,14920 €

Altres conceptes 18,78080 €
P-105 EDD1A099 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb

morter mixt 1:0,5:4
87,84 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 64,13400 €
Altres conceptes 23,70600 €

P-106 EDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

16,58 €
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BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,23000 €
Altres conceptes 12,35000 €

P-107 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

117,94 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,94926 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

101,59000 €
Altres conceptes 15,40074 €

P-108 EDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

194,07 €

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

0,06103 €

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó
de serveis

178,99000 €
Altres conceptes 15,01897 €

P-109 EE42QB46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

55,70 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 2,75550 €
BE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN

1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada
19,55340 €

Altres conceptes 33,39110 €
P-110 EE42QE46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN

1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
43,39 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 2,41890 €
BE42QE42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN

1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada
17,40120 €

Altres conceptes 23,56990 €
P-111 EE52S14AD m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb

classificació de resistència al foc E600/120, amb unió baioneta, segellat amb massilla
resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports. Article: tipus ref. CR-10-B de la
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent

35,10 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,02500 €
BE52S140D9J m2 Conducte rectangular d'acer galvanitzat de gruix 1 mm unió baioneta, compleix la normativa

de resistència al foc E 1200/90, tipus ref. CR-10-B de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o
equivalent

12,47000 €

Altres conceptes 21,60500 €
P-112 EE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm

d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular
5,07 €

BE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm
d'amplària i planxa d'acer galvanitzat

2,93000 €
Altres conceptes 2,14000 €

P-113 EEK31BBE u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 325x325 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

30,93 €

BEK31BBE u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 325x325 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

19,15000 €
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Altres conceptes 11,78000 €
P-114 EEM24E2H u Ventilador centrífug trifàsic per a 400 V de tensió, de 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de

pressió mitjana i muntat sobre bancada
1.113,96 €

BEM24E20 u Ventilador centrífug trifàsic per a 400 V de tensió, de 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió mitjana

904,12000 €

BEWM2000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt 11,50000 €
Altres conceptes 198,34000 €

P-115 EEM2K9E0 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h
de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de
500 mm de diàmetre, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, col·locada

2.045,42 €

BEM2K9E0 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h
de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de
500 mm de diàmetre, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament

2.006,14000 €

Altres conceptes 39,28000 €
P-116 EEM2MDE0 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 15000 a 20000 m3/h

de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de
630 mm de diàmetre, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a
zona de risc 400ºC/2h, col·locada

2.032,00 €

BEM2MDE0 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 15000 a 20000 m3/h
de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de
630 mm de diàmetre, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a
zona de risc 400ºC/2h

1.953,44000 €

Altres conceptes 78,56000 €
P-117 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal

màxim d'aire, col·locat en conducte
101,03 €

BEM3A110 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, per a instal·lar en conducte

69,30000 €
Altres conceptes 31,73000 €

P-118 EEUDU010 u Comporta motoritzada a la sortida de fums de la caldera, amb actuador a 24 V tipus tot-res i
enclavat amb la centraleta de regulació de caldera, instal·lada

120,46 €

BEUDU010 u Comporta motoritzada a la sortida de fums de la caldera, amb actuador a 24 V tipus Tot-Res i
enclavat amb la centraleta de regulació de caldera

61,54000 €
Altres conceptes 58,92000 €

P-119 EF11H812 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

27,50 €

BFY11810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat 0,68000 €
B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,13500 €
BF11H800 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255
8,44560 €

BFW11810 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar 2,51700 €
Altres conceptes 15,72240 €

P-120 EF11HA12 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

51,97 €

BF11HA00 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

16,56480 €
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B0A71L00 u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,39420 €
BFW11A10 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a roscar 10,11000 €
BFY11A10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, roscat 1,32000 €

Altres conceptes 23,58100 €
P-121 EF11HB12 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

64,33 €

BF11HB00 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

21,24660 €

BFY11B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, roscat 1,70000 €
B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,39750 €
BFW11B10 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a roscar 13,47300 €

Altres conceptes 27,51290 €
P-122 EF922PBC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, ànima

d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

5,45 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,29400 €
B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,39000 €
BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de

diàmetre, soldat
0,12000 €

BF921PBC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

2,48880 €
Altres conceptes 2,15720 €

P-123 EF922PBE m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

6,84 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,18000 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,52200 €
BF921PBE m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, ànima

d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
3,48840 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,49200 €
Altres conceptes 2,15760 €

P-124 EFB1A622 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat superficialment

21,95 €

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 1,03500 €
BFWB1A62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
10,54200 €

BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,86620 €

BFYB1A62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,43000 €
Altres conceptes 7,07680 €

P-125 EFQ33A4K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,20 €
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BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,07000 €

BFQ33A4A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,37660 €

Altres conceptes 2,75340 €
P-126 EG11CH62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons

esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

237,01 €

BG11CH80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons
esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09

177,10000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,81000 €
Altres conceptes 49,10000 €

P-127 EG133501 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a sis
mòduls i encastada

12,92 €

BG133501 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb porta, amb sis
mòduls i per a encastar

9,35000 €
Altres conceptes 3,57000 €

P-128 EG1AU050 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

485,93 €

BG1AU050 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm

458,43000 €

Altres conceptes 27,50000 €
P-129 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual

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

674,52 €

BG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW (entre 200 A i 400 A),
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

595,96000 €

Altres conceptes 78,56000 €
P-130 EG21H81H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador

de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

5,38 €

BG21H810 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

3,42720 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
Altres conceptes 1,81280 €

P-131 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa

1,53 €
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dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,82620 €

Altres conceptes 0,70380 €
P-132 EG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

1,70 €

BG22RE10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

0,80580 €

Altres conceptes 0,89420 €
P-133 EG2DF6FB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm

i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
38,76 €

BGY2ABF2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

8,14000 €

BG2DF6F0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm 8,03000 €
BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària 3,88000 €
BG2ZBAF0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 11,51000 €

Altres conceptes 7,20000 €
P-134 EG312146 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

1,20 €

BG312140 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,72420 €
Altres conceptes 0,47580 €

P-135 EG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

11,62 €

BG3121B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

8,08860 €
Altres conceptes 3,53140 €

P-136 EG3121E4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

20,13 €

BG3121E0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

15,61620 €

Altres conceptes 4,51380 €
P-137 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,73 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,25460 €
Altres conceptes 0,47540 €

P-138 EG312356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

3,73 €
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BG312350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,46840 €
Altres conceptes 1,26160 €

P-139 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

4,91 €

BG312360 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,65160 €
Altres conceptes 1,25840 €

P-140 EG312486 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 3 x 25/ 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

11,20 €

BG312480 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 3 x 25/ 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

9,62880 €

Altres conceptes 1,57120 €
P-141 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,51 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

3,93720 €

Altres conceptes 1,57280 €
P-142 EG380B07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2, muntat en malla de connexió a terra 12,19 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €
BG380B00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2 2,37660 €

Altres conceptes 9,67340 €
P-143 EG4114JC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar

(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

66,21 €

BG4114JC u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

57,35000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €
Altres conceptes 8,49000 €

P-144 EG414FJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

69,25 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €
BG414FJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,

tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

60,39000 €

Altres conceptes 8,49000 €
P-145 EG415859 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar

(1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

16,12 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €
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BG415859 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

7,89000 €

Altres conceptes 7,86000 €
P-146 EG41585B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar

(1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

16,25 €

BG41585B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

8,02000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €
Altres conceptes 7,86000 €

P-147 EG415PK9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

144,77 €

BG415PK9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

135,91000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €
Altres conceptes 8,49000 €

P-148 EG415PKB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

146,39 €

BG415PKB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

137,53000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,37000 €
Altres conceptes 8,49000 €

P-149 EG426B9D u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

149,07 €

BG426B9D u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

137,71000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
Altres conceptes 11,03000 €

P-150 EG426BJD u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

152,24 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
BG426BJD u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat

nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

137,71000 €

Altres conceptes 14,20000 €
P-151 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba

10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció
IP65, muntat superficialment

621,08 €
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BG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba
10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció
IP65

591,62000 €

Altres conceptes 29,46000 €
P-152 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital

multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors
d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

795,03 €

BG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors
d'intensitat 200/5

656,89000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 20,30000 €
Altres conceptes 117,84000 €

P-153 EG61U010 u Caixa de mecanismes, per a vuit elements, preu alt, encastada 5,61 €
BG61U010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 4,82000 €

Altres conceptes 0,79000 €
P-154 EG6211E2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 12,75 €

BG6211E2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar 7,17000 €
Altres conceptes 5,58000 €

P-155 EG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, encastada

8,54 €

BG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar

2,96000 €
Altres conceptes 5,58000 €

P-156 EG675B82 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 8
mòduls, preu mitjà, col·locat

9,72 €

BG675B82 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 8
mòduls, preu mitjà

6,73000 €
Altres conceptes 2,99000 €

P-157 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,15 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,71000 €
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6

mm de diàmetre, de 300 µm
10,29000 €

Altres conceptes 9,15000 €
P-158 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i

col·locat superficialment
29,50 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

19,68000 €
Altres conceptes 9,82000 €

P-159 EH61KKDB u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 370 a
400 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

192,13 €

BH61KKDB u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 370 a
400 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt

186,24000 €
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Altres conceptes 5,89000 €
P-160 EHA1H3Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular,

amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre
52,84 €

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,19000 €
BHA1H3Q0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular,

amb xassís de planxa d'acer embotit
42,62000 €

Altres conceptes 9,03000 €
P-161 EHA1H6Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma

rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre
82,47 €

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,19000 €
BHA1H6Q0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma

rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit
67,53000 €

Altres conceptes 13,75000 €
P-162 EJ13B81M u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color

blanc i preu mitjà, recolzat sobre taulell o moble
106,64 €

BJ13B81M u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color
blanc i preu mitjà

95,83000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,43330 €
Altres conceptes 10,37670 €

P-163 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació

190,49 €

BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i
preu mitjà

157,43000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,14856 €
Altres conceptes 32,91144 €

P-164 EJ239131 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

44,04 €

BJ239131 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

32,49000 €
Altres conceptes 11,55000 €

P-165 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC

16,57 €

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, per a connectar al ramal de PVC

11,43000 €
Altres conceptes 5,14000 €

P-166 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

264,99 €

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de nilò

244,53000 €
Altres conceptes 20,46000 €

P-167 EJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
connectat a una bateria o a un ramal

108,96 €

BJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
per a connectar a la bateria o al ramal

103,82000 €
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Altres conceptes 5,14000 €
P-168 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de

800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur
151,24 €

BJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, per a encastar

131,59000 €
Altres conceptes 19,65000 €

P-169 EL2821C4 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 12 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

23.877,96 €

BL3M21C1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit
estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana,
portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

2.763,75000 €

BL3121C1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle
de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

13.920,71000 €

Altres conceptes 7.193,50000 €
P-170 EM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma

UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment
44,09 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,31000 €
BM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma

UNE-EN 54-5, amb base de superfície
34,35000 €

Altres conceptes 9,43000 €
P-171 EM11C110 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment 57,35 €

BM11C120 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300 47,92000 €
Altres conceptes 9,43000 €

P-172 EM121F06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

859,87 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €
BM121F00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble alimentació, amb

funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma

725,68000 €

Altres conceptes 133,62000 €
P-173 EM124636 u Central de detecció de CO, per a 6 zones, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de

connexió de zona i de prova d'alarma i muntada a la paret
920,86 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €
BM124630 u Central de detecció de CO, per a 6 zones, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de

connexió de zona i de prova d'alarma
857,41000 €

Altres conceptes 62,88000 €
P-174 EM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100

dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
61,13 €
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UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior
BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,51000 €
BM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100

dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

51,19000 €

Altres conceptes 9,43000 €
P-175 EM132121 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada

des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

65,46 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,51000 €
BM132121 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada

des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

55,52000 €

Altres conceptes 9,43000 €
P-176 EM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

103,37 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,25000 €
BM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

93,69000 €

Altres conceptes 9,43000 €
P-177 EM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de

connexió a la canonada, muntat a l'exterior
669,41 €

BM212110 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

549,97000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,54000 €
Altres conceptes 117,90000 €

P-178 EM237BBB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma ,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa
d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) ,
per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot
el petit material auxiliar de connexió i muntatge

332,21 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,51000 €
BM237BBB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer

pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma ,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa
d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) ,
per a col·locar superficialment i en posició vertical

272,75000 €

Altres conceptes 58,95000 €
P-179 EM31281J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, pintat,

amb suport a paret
55,47 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €
BM312811 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, pintat 47,33000 €

Altres conceptes 7,86000 €
P-180 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb

suport a paret
114,57 €
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €
BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 106,43000 €

Altres conceptes 7,86000 €
P-181 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de

panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
13,26 €

BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix

6,60000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,32000 €
Altres conceptes 6,34000 €

P-182 EMSB7AL2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC de
0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

8,26 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,32000 €
BMSB7AL0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC de

0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
1,60000 €

Altres conceptes 6,34000 €
P-183 EMSBCDL2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160

mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

8,63 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,32000 €
BMSBCDL0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160

mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
1,97000 €

Altres conceptes 6,34000 €
P-184 ENN2U020 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i

reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 100 mm, motor de 2 Kw per a un cabal d'11
l/s a una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible
cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrlment de les bombes, trapa doble d'acces i jocs de
tubs-guia, instal·lada

3.716,10 €

BNNZU120 u Trapa d'accés a pou d'elevació 369,51000 €
BNNZU020 u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació 207,56000 €
BNN2U020 u Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes submergibles (servei i

reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 100 mm, motor de 2 kW per a un cabal d'11
l/s a una alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10 m de cable elèctric especial submergible
cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble accés i jocs
de tubs-guia

2.627,22000 €

Altres conceptes 511,81000 €
P-185 EP31U010 u Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades

auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat
389,11 €

BP31U010 u Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades
auxiliars, amb alimentació integrada

379,28000 €
Altres conceptes 9,83000 €

P-186 EP32U010 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació
integrada, col·locat

878,04 €

BP32U010 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació
integrada

642,24000 €
Altres conceptes 235,80000 €

P-187 EP33U003 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 4 zones, senyal de preavís i micròfon, de
sobretaula, col·locat

253,24 €
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BP33U003 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 4 zones, senyal de preavís i micròfon, de
sobretaula

213,94000 €
Altres conceptes 39,30000 €

P-188 EP35UAC5 u Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1
kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment

42,12 €

BP35UAC5 u Altaveu circular de sostre, bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat
(1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica de color blanc, per a muntar
superficialment

32,29000 €

Altres conceptes 9,83000 €
P-189 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,

aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,34 €

BP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,74550 €

Altres conceptes 0,59450 €
P-190 EP434650D m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,

aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 tipus ref. BDC6FH100 de la serie
Categoria 6 d'Infraplus de HIMEL o equivalent, col·locat sota tub o canal

1,34 €

BP434650DTP m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP
(classe E), 100 ohms, 250 MHz, galga AWG 24, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda (LSZH), no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265, subministrat en caixa de 305 metres, tipus ref. BDC6FH100 de la
serie Categoria 6 d'Infraplus de HIMEL o equivalent

0,74550 €

Altres conceptes 0,59450 €
P-191 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,

col·locat en tub
0,86 €

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens 0,27000 €
Altres conceptes 0,59000 €

P-192 EP7312E2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

23,96 €

BP7312E2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a
encastar

19,31000 €

Altres conceptes 4,65000 €
P-193 EP74J411 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 600 mm

(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

603,12 €

BP74J410 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de
1200x600x600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre
securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable

563,82000 €

Altres conceptes 39,30000 €
P-194 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb

alimentació a 240V, col·locat i connectat
123,83 €

BP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb
alimentació a 240V

45,23000 €
Altres conceptes 78,60000 €

P-195 EP7E3A00 u Encaminador (router) d'1port ADSL i 4 ports 10 Mbps, compatible ADSL 2+, amb alimentació
a 240V, col·locat i connectat

112,02 €
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BP7E3A00 u Encaminador (router) d'1port ADSL i 4 ports 10 Mbps, compatible ADSL 2+, amb alimentació
a 240V

33,42000 €
Altres conceptes 78,60000 €

P-196 EP7EP000 u Adaptador de xarxa 10/100 Mbps amb connector RJ 45 i bus PCI de 32 bits, instal·lat 22,56 €
BP7EP000 u Adaptador de xarxa 10/100 Mbps amb conector RJ 45 i bus PCI de 32 bits 11,99000 €

Altres conceptes 10,57000 €
P-197 EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre

bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
212,03 €

BP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

135,00000 €
Altres conceptes 77,03000 €

P-198 EP7ZE1A2 u Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada
mecànicament

100,58 €

BP7ZE1A2 u Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical

94,02000 €
Altres conceptes 6,56000 €

P-199 EPA12CIG pa Partida alçada per a la instal·lació del sistema de control, gestió i recàrrega de vehicles
elèctrics. Inclou barreres d'entrada i sortida, lector de matrícules, expenedor de tiquets
d'entrada i sortida, tres caixers automàtics de cobrament, centre de gestió i cobrament
manual, 3 unitats de control d'accés de vianants. Detectors ultrsònics a totes les places (239),
pantalles indicadores de plantes buides (12), indicadors de places normals 230, indicador de
places adaptades (9) i cartell exterior amb indicador de lliure o complert. Tot muntat i en
funcionament. (No inclou el cablejat elèctric ni de dades).

26.181,00 €

Sense descomposició 26.181,00000 €
P-200 EPA1U130 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), color amb sensor CCD de 1/3'', elements de

795 × 596, resolució 480 línies, sensibilitat de 0,5 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a
230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW, DC vídeo
iris, muntada i fixada en el interior de carcassa

168,75 €

BPA1U130 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CCD de 1/3'', elements de 795 ×
596, resolució 480 línies, sensibilitat de 0,5 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230
Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW, DC vídeo iris,
per a muntar en carcassa

149,10000 €

Altres conceptes 19,65000 €
P-201 EPA6U110 u Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps

resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb
suport de sobretaula, instal.lat

564,83 €

BPA6U110 u Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps
resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb
suport de sobretaula, alimentació 230 Vac

560,60000 €

Altres conceptes 4,23000 €
P-202 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100 imatges per segons,

programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria
per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o
programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat

735,56 €

BPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100 imatges per segons,
programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria
per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o
programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie

703,85000 €

Altres conceptes 31,71000 €
P-203 EPACU310 u Multiplexor duplex amb 9 entrades, control de telemetria per a càmeres mòbils, alimentació

230 Vac, per a muntatge de superfície, instal.lat
1.437,25 €
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BPACU310 u Multiplexor duplex amb 9 entrades, control de telemetria per a càmeres mòbils, alimentació
230 Vac, per a muntatge de superfície

1.405,54000 €
Altres conceptes 31,71000 €

P-204 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

1,57 €
Altres conceptes 1,57000 €

P-205 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

3,40 €

Altres conceptes 3,40000 €
P-206 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,08 €

Altres conceptes 1,08000 €
P-207 F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb

compressor i càrrega sobre camió
8,39 €

Altres conceptes 8,39000 €
P-208 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb

disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
5,17 €

Altres conceptes 5,17000 €
P-209 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats

cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
5,51 €

Altres conceptes 5,51000 €
P-210 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de

formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
9,00 €

Altres conceptes 9,00000 €
P-211 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
3,73 €

Altres conceptes 3,73000 €
P-212 F21QA701 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i

càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
17,99 €

Altres conceptes 17,99000 €
P-213 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
6,22 €

Altres conceptes 6,22000 €
P-214 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,

consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

65,88 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

54,50550 €
Altres conceptes 11,37450 €

P-215 F965A2C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

20,16 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,43453 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,05584 €
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B965A2C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340

5,48100 €

Altres conceptes 12,18863 €
P-216 F9F5H562 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma

quadrada, acabat amb textura pètria, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

27,58 €

B9FA5552 m2 Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat
amb textura pètria, preu superior

16,52400 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,73094 €
Altres conceptes 10,32506 €

P-217 F9P9UE40 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a
protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura drenant

22,24 €

B9PAU005 kg Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR 7,20000 €
B090UP05 kg Resina de poliuretà monocomponent 6,00000 €
B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 1,31700 €

Altres conceptes 7,72300 €
P-218 F9V3U030 m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5 cm de gruix, color

especial, col·locat a truc de maceta amb morter
29,90 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,11000 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,66400 €
B9V4V003 u Esglaó de peces prefabricades de formigó 40x20 cm de secció i 5 cm gruix, color especial 16,56200 €

Altres conceptes 12,56400 €
P-219 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12

cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
87,95 €

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

0,29860 €

BB121AA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

65,92000 €
Altres conceptes 21,73140 €

P-220 FBATUPP1 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP1 segons normes NIDE (19x32 m, 1
voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals

529,00 €

B0172000 l Dissolvent universal 7,55000 €
B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 58,00000 €

Altres conceptes 463,45000 €
P-221 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

583,58 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

33,36102 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,09000 €
BHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
449,68000 €

Altres conceptes 64,44898 €
P-222 FHNB8L11 u Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 400

W, preu superior, troncopiramidal i acoblada al suport
202,22 €
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BHNB8L10 u Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 400
W, de preu superior, troncopiramidal

163,99000 €

BHU222T1 u Làmpada de vapor de mercuri de forma elipsoidal, amb casquet E40, de potència 400 W 19,26000 €
Altres conceptes 18,97000 €

P-223 FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm
de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre el paviment

696,29 €

BQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm
de llargària, amb suports de formigó

656,00000 €
Altres conceptes 40,29000 €

P-224 FQ21BC75 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

113,09 €

BQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer

84,33000 €
Altres conceptes 28,76000 €

P-225 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb
forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

159,03 €

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb
forat longitudinal, per a col·locació encastada

143,61000 €
Altres conceptes 15,42000 €

P-226 GR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un
recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

299,36 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 2,71890 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 101,45049 €
B0111000 m3 Aigua 0,24990 €

Altres conceptes 194,94071 €
P-227 GR6P1596 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un

recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

454,91 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 8,18188 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 127,08650 €
B0111000 m3 Aigua 0,76440 €

Altres conceptes 318,87722 €
P-228 GR6P16C6 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un

recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

610,74 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 163,43915 €
B0111000 m3 Aigua 1,47000 €
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BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 15,92571 €
Altres conceptes 429,90514 €

P-229 GR6P6246 u Trasplantament a viver d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, amb un
recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

207,16 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 91,26584 €
B0111000 m3 Aigua 0,05880 €
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,55385 €

Altres conceptes 115,28151 €
P-230 GR6P6366 u Trasplantament a viver d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, amb un

recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

357,14 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 2,51750 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 100,48700 €
B0111000 m3 Aigua 0,23520 €

Altres conceptes 253,90030 €
P-231 K7A24K0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 µm i 192 g/m2, col·locada no

adherida
1,61 €

B7711K00 m2 Vel de polietilè de gruix 200 µm i de pes 192 g/m2 0,72600 €
Altres conceptes 0,88400 €

P-232 K863U001 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques

48,15 €

B44ZS043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a
mida

33,20000 €

Altres conceptes 14,95000 €
P-233 KB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit

brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat
10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre,
col·locada amb fixacions mecàniques

487,41 €

BB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit
brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat
10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre

466,51000 €

Altres conceptes 20,90000 €
P-234 KDNZ500E u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 25,33 €

BDNZ5000 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm 17,97000 €
Altres conceptes 7,36000 €

P-235 L21HUM20 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu
o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

43,06 €

Altres conceptes 43,06000 €
P-236 PPAEG002 PA P.A. d'abonament íntegra per a la Gestió de Residus de l'obra 16.278,30 €
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Sense descomposició 16.278,30000 €
P-237 PPAXBQ01 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de l'Obra 68.765,91 €

Sense descomposició 68.765,91000 €

L´Enginyer Autor del Projecte,

Xavier Bertran i Queralt
Eng. de Camins, Canals i Ports
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Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 GR6P6246 u Trasplantament a viver d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre
de planta, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació (P - 229)

207,16 31,000 6.421,96

2 GR6P6366 u Trasplantament a viver d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o
diàmetre de planta, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua
en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de
terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació (P - 230)

357,14 5,000 1.785,70

3 GR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de
tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 226)

299,36 6,000 1.796,16

4 GR6P1596 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de
tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 227)

454,91 1,000 454,91

5 GR6P16C6 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de
tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 228)

610,74 2,000 1.221,48

6 E21R13F5 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 m 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 (no
més lluny de 20 km) (P - 6)

1.314,09 7,000 9.198,63

TOTAL Capítol 01.01 20.878,84
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 L21HUM20 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 235)

43,06 1,000 43,06

EUR
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2 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió (P - 204)

1,57 73,200 114,92

3 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 205)

3,40 81,160 275,94

4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 210)

9,00 9,000 81,00

5 F21QA701 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 212)

17,99 2,000 35,98

6 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 211)

3,73 6,000 22,38

7 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 213)

6,22 15,000 93,30

8 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 206)

1,08 298,000 321,84
9 F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m

d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 207)
8,39 1.335,590 11.205,60

10 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 208)

5,17 130,000 672,10

11 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 209)

5,51 50,270 276,99

12 E211159A m3 Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de
4 a 8 m d'alçària, amb estructura de formigó armat, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

9,22 1.088,802 10.038,75

13 E2132232 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa
sobre camió (P - 5)

55,65 96,782 5.385,92

14 E2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 16)

11,29 883,664 9.976,57
15 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts

amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 17)

7,86 883,664 6.945,60

TOTAL Capítol 01.02 45.489,95
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

1,76 1.691,000 2.976,16
2 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en

terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 9)

6,44 45,000 289,80

3 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

7,21 370,264 2.669,60

4 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

2,82 30.921,557 87.198,79

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

PRESSUPOST Pàg.: 3
5 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM

(P - 13)
1,00 2.664,700 2.664,70

6 E24220D9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km (P - 15)

4,23 4.766,558 20.162,54

7 E24120D9 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

3,69 37.495,628 138.358,87

8 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

4,23 42.262,186 178.769,05

TOTAL Capítol 01.03 433.089,51
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 04 FONAMENTS

1 E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S (P -
27)

133,61 232,000 30.997,52

2 E3GZQ000 m Perforació d'ancoratge provisional de mur pantalla de <= 200 mm de
diàmetre, amb entubació recuperable (P - 28)

18,14 1.689,840 30.653,70
3 E3GZT700 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a

un ancoratge de 6 a 7 cables i tesat amb cric hidràulic (P - 30)
123,68 338,000 41.803,84

4 E225AJ70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 12)

34,99 532,940 18.647,57
5 K7A24K0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 µm i 192

g/m2, col·locada no adherida (P - 231)
1,61 2.664,700 4.290,17

6 E7J5C4D2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm,
col·locat amb adhesiu (P - 64)

13,51 464,000 6.268,64
7 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 31)

9,53 2.664,700 25.394,59

8 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 46)

11,29 2.320,000 26.192,80

9 E3C516H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 19)

93,21 1.865,290 173.863,68

10 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics (P - 25)

2.344,47 1,000 2.344,47
11 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

(P - 24)
4.360,84 2,000 8.721,68

12 E3GZA600 m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària (P - 26) 46,79 232,000 10.855,28
13 E3GZS020 m2 Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i

càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 29)
3,71 2.327,400 8.634,65

14 E3G5262K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot
tixotròpic i formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots
inclòs (P - 22)

105,39 3.972,132 418.622,99

15 E3GB1000 kg Armadura per a pantalles AP400 S d'acer en barres corrugades B400S
de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 23)

1,02 139.833,485 142.630,15
16 E3CB1000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S d'acer en barres

corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 20)
1,05 194.416,422 204.137,24

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

PRESSUPOST Pàg.: 4
17 E45319H4 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 35)
97,51 113,680 11.084,94

18 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 3 m (P - 49)

21,87 324,800 7.103,38
19 E4B32000 kg Armadura per a bigues AP400 S d'acer en barres corrugades B400S

de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 41)
1,13 15.915,200 17.984,18

20 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments (P - 21) 23,20 17,500 406,00

TOTAL Capítol 01.04 1.190.637,47
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 05 ESTRUCTURA

1 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 32)

92,41 67,790 6.264,47
2 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 33)
84,57 248,232 20.992,98

3 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 34)

86,60 264,770 22.929,08
4 E45B18H4 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
36)

79,81 1.511,590 120.640,00

5 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

78,03 59,080 4.610,01
6 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 38)
79,98 199,809 15.980,72

7 E4B11000 kg Armadura per a pilars AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de
límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 39)

1,01 12.139,700 12.261,10
8 E4B21000 kg Armadura per a mur AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de

límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 40)
1,17 24.923,900 29.160,96

9 E4BB1000 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP400 S d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 42)

1,13 146.413,000 165.446,69
10 E4B32000 kg Armadura per a bigues AP400 S d'acer en barres corrugades B400S

de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 41)
1,13 49.549,400 55.990,82

11 E4BC1000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 43)

1,18 41.480,540 48.947,04
12 E4D1EH23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a

pilars de secció circular de 70 cm de diàmetre, per a deixar el formigó
vist, d'alçària fins a 3 m (P - 47)

119,47 489,440 58.473,40

13 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3
m, per a deixar el formigó vist (P - 48)

27,26 1.613,250 43.977,20

14 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 3 m (P - 49)

21,87 613,480 13.416,81
15 E4DB1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una

alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable
(P - 51)

20,47 6.737,290 137.912,33

16 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 52)

39,59 201,870 7.992,03

17 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 53)

51,77 598,740 30.996,77

18 E4D93BK7 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit
de 70x70 cm i 29 cm d'alçària (P - 50)

8,97 6.737,290 60.433,49

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

PRESSUPOST Pàg.: 5
19 E4E24514 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter

de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 54)

26,57 672,976 17.880,97

20 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment (P - 56)

97,30 60,568 5.893,27

21 E4EZ2000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 55)

0,95 6.729,758 6.393,27

TOTAL Capítol 01.05 886.593,41
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 06 IMPERMEABILITZACIÓ

1 E5Z15N2D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada (P - 57)

7,90 2.999,840 23.698,74

2 E711H6640001 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE
104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM
(SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 90/40 tipus ref. 13420025 de la serie
IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA o equivalent
prèvia imprimació. Altres articles: tipus ref. 10860325 de la serie
IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA o equivalent
(P - 61)

25,01 3.162,240 79.087,62

3 E7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 63)

1,98 2.999,840 5.939,68
4 E7Z327P5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt

LO-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació (P - 65)

19,32 347,310 6.710,03

5 E9361550 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm, abocat des de camió (P -
75)

7,68 2.999,840 23.038,77

6 E4BCJB22 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:3-3
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 44)

1,48 2.999,840 4.439,76

7 ED5A5E00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre (P - 98)

7,28 232,000 1.688,96
8 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament

de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 62)
1,92 464,000 890,88

9 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 11)

38,59 113,680 4.386,91

TOTAL Capítol 01.06 149.881,35
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES FIXES

1 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
59)

27,03 296,422 8.012,29

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

PRESSUPOST Pàg.: 6
2 E614GN1E m2 Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de

500x200x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 60)

12,55 105,123 1.319,29

3 KDNZ500E u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:4 (P - 234)

25,33 48,000 1.215,84

TOTAL Capítol 01.07 10.547,42
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 EASA71LA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P - 86)

310,27 31,000 9.618,37
2 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer

galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies
laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 85)

67,57 23,400 1.581,14

3 EAF2C574 u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 84)

81,76 3,000 245,28

TOTAL Capítol 01.08 11.444,79
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 09 REVESTIMENTS

1 E81131L1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, deixat de regle (P - 66)

15,57 1.031,707 16.063,68
2 E81131L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,

com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 67)
16,85 671,900 11.321,52

3 E8122312 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 69)

9,72 4.875,000 47.385,00

4 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 68)

6,45 39,520 254,90

5 E82A2B4L m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 70)

25,79 863,917 22.280,42

6 E9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada
en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la superfície (P - 83)

15,28 7.402,400 113.108,67
7 E894JE42 m2 Pintat de pilar interior de formigó a la imprimació fixadora al poliuretà

bicomponent amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 71)
13,16 489,440 6.441,03

8 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 72)

4,55 4.875,000 22.181,25
9 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt

de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P -
73)

16,54 95,400 1.577,92

10 EBA1E032 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de
10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb mitjans manuals
(P - 89)

2,75 1.005,000 2.763,75

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

PRESSUPOST Pàg.: 7
11 EBA27132 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm

d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
mitjants manuals (P - 90)

6,05 125,000 756,25

12 EBA31032 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura
dos components, amb mitjans manuals (P - 91)

16,48 250,000 4.120,00
13 EBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 93)
48,39 6,000 290,34

14 EBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 92)

54,73 6,000 328,38
15 E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació

antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim (P -
74)

5,85 375,000 2.193,75

TOTAL Capítol 01.09 251.066,86
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 10 PAVIMENTS

1 E9E1131G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 77)

30,44 361,400 11.001,02

2 E9C14432 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 76)

23,40 191,300 4.476,42

3 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 82) 8,04 191,300 1.538,05
4 E9V2A2KK m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i

bisell, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres
buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 (P - 81)

55,99 197,600 11.063,62

5 E9G4G64C m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, de 15
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars color (P - 80)

24,36 7.472,000 182.017,92

6 29522622 m2 Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per
paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 8 cm, amb capa
de trànsit de 8 cm, amb base de granulat-ciment i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada E2 (P - 3)

20,68 151,640 3.135,92

TOTAL Capítol 01.10 213.232,95
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 11 SERRALLERIA

1 EB121JBM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 87)

110,28 47,700 5.260,36

2 EB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors
de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa
d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 88)

101,05 14,000 1.414,70

TOTAL Capítol 01.11 6.675,06
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

PRESSUPOST Pàg.: 8
Capítol 12 SANEJAMENT

1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 94)

12,48 3,000 37,44

2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 95)

18,59 3,000 55,77

3 ED15SE30 m Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica,
PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior de 6 bar de pressió
nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i
elements de fixació (P - 96)

101,33 74,000 7.498,42

4 ED1V1171 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS,
flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380,
roscada a l'adaptador fixat al tub (P - 97)

35,55 1,000 35,55

5 ED5H8988 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 99)

75,01 4,000 300,04

6 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P -
100)

24,36 323,000 7.868,28

7 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P -
101)

31,97 199,000 6.362,03

8 ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre (P -
102)

37,77 74,000 2.794,98

9 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 103)

47,66 95,000 4.527,70

10 EDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb
morter (P - 108)

194,07 5,000 970,35

11 EDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m (P - 104)

65,93 1,000 65,93
12 EDD1A099 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de

formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 105)
87,84 5,000 439,20

13 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 107)

117,94 1,000 117,94

14 EDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 106)

16,58 12,000 198,96
15 ENN2U020 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes

submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor
de 100 mm, motor de 2 Kw per a un cabal d'11 l/s a una altura
d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrlment de les
bombes, trapa doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada (P - 184)

3.716,10 1,000 3.716,10

TOTAL Capítol 01.12 34.988,69
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 13 VENTIL·LACIÓ FORÇADA
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1 EE42QE46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment (P - 110)

43,39 24,000 1.041,36

2 EE42QB46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment (P - 109)

55,70 24,000 1.336,80

3 EE52S14AD9J m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió
baioneta, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat
adossat amb suports. Article: tipus ref. CR-10-B de la serie Acer
Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent (P - 111)

35,10 2.775,000 97.402,50

4 EE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat,
material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat,
col·locada fixada a conducte rectangular (P - 112)

5,07 50,400 255,53

5 EEK31BBE u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 325x325 mm, d'aletes totes orientables,
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 113)

30,93 162,000 5.010,66

6 EEM2K9E0 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració,
de 10000 a 15000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de
400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de 500 mm de diàmetre,
caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, col·locada (P - 115)

2.045,42 6,000 12.272,52

7 EEM2MDE0 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració,
de 15000 a 20000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de
400 V i 5,5 kW de potència, IP 55, turbina de 630 mm de diàmetre,
caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a
zona de risc 400ºC/2h, col·locada (P - 116)

2.032,00 6,000 12.192,00

8 EEM24E2H u Ventilador centrífug trifàsic per a 400 V de tensió, de 6000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i muntat sobre bancada (P -
114)

1.113,96 4,000 4.455,84

9 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de
diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P -
117)

101,03 0,000 0,00

10 EEUDU010 u Comporta motoritzada a la sortida de fums de la caldera, amb actuador
a 24 V tipus tot-res i enclavat amb la centraleta de regulació de
caldera, instal·lada (P - 118)

120,46 14,000 1.686,44

11 EM11C110 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300,
muntat superficialment (P - 171)

57,35 60,000 3.441,00
12 EM124636 u Central de detecció de CO, per a 6 zones, amb indicador

d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma i muntada a la paret (P - 173)

920,86 1,000 920,86

TOTAL Capítol 01.13 140.015,51
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 14 EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 EF11H812 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 119)

27,50 75,000 2.062,50

2 EF11HA12 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 120)

51,97 75,000 3.897,75

3 EF11HB12 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm),

64,33 225,000 14.474,25
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sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 121)

4 EFB1A622 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment (P - 124)

21,95 25,000 548,75

5 EM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment (P - 170)

44,09 312,000 13.756,08

6 EM132121 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior (P - 175)

65,46 21,000 1.374,66

7 EM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 176)

103,37 21,000 2.170,77

8 EM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior (P - 174)

61,13 1,000 61,13

9 EM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre
i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P -
177)

669,41 1,000 669,41

10 EM237BBB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i
extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer
pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar superficialment
i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge (P - 178)

332,21 15,000 4.983,15

11 EM31281J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 179)

55,47 21,000 1.164,87
12 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió

incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 180)
114,57 1,000 114,57

13 EM121F06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 172)

859,87 1,000 859,87

TOTAL Capítol 01.14 46.137,76
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 15 FONTANERIA

1 EF922PBC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre
25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 122)

5,45 35,000 190,75

2 EF922PBE m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre
32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 123)

6,84 25,000 171,00

3 EFQ33A4K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 125)

5,20 35,000 182,00
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4 EJ13B81M u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a

100 cm, de color blanc i preu mitjà, recolzat sobre taulell o moble (P -
162)

106,64 3,000 319,92

5 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 163)

190,49 3,000 571,47

6 EJ239131 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´ (P - 164)

44,04 3,000 132,12

7 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb
vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P - 165)

16,57 3,000 49,71
8 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària

i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 166)

264,99 6,000 1.589,94

9 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur (P
- 168)

151,24 1,000 151,24

10 EJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal (P - 167)

108,96 1,000 108,96
11 EMSB7AL2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148

mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical (P - 182)

8,26 18,000 148,68

12 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 181)

13,26 21,000 278,46

13 EMSBCDL2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 183)

8,63 18,000 155,34

TOTAL Capítol 01.15 4.049,59
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 16 CONTROL I GESTIÓ

1 EPA12CIG pa Partida alçada per a la instal·lació del sistema de control, gestió i
recàrrega de vehicles elèctrics. Inclou barreres d'entrada i sortida,
lector de matrícules, expenedor de tiquets d'entrada i sortida, tres
caixers automàtics de cobrament, centre de gestió i cobrament
manual, 3 unitats de control d'accés de vianants. Detectors ultrsònics a
totes les places (239), pantalles indicadores de plantes buides (12),
indicadors de places normals 230, indicador de places adaptades (9) i
cartell exterior amb indicador de lliure o complert. Tot muntat i en
funcionament. (No inclou el cablejat elèctric ni de dades). (P - 199)

26.181,00 1,000 26.181,00

TOTAL Capítol 01.16 26.181,00
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 17 ELECTRICITAT

1 EG11CH62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
400 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment (P - 126)

237,01 1,000 237,01
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2 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament

trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 129)

674,52 1,000 674,52

3 EG1AU050 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos
de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x1050x175 mm, col·locat (P - 128)

485,93 1,000 485,93

4 EG21H81H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 130)

5,38 945,000 5.084,10

5 EG2DF6FB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 133)

38,76 240,000 9.302,40

6 EG3121E4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
136)

20,13 75,000 1.509,75

7 EG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
135)

11,62 25,000 290,50

8 EG312486 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 3 x 25/ 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 140)

11,20 1.430,000 16.016,00

9 EG312356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 138)

3,73 1.945,000 7.254,85

10 EG312146 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 134)

1,20 2.361,000 2.833,20

11 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 137)

1,73 3.250,000 5.622,50

12 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 139)

4,91 913,000 4.482,83

13 EG415PK9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 36 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 147)

144,77 25,000 3.619,25

14 EG415PKB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 36 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 148)

146,39 15,000 2.195,85

15 EG415859 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 145)

16,12 9,000 145,08

16 EG41585B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons

16,25 9,000 146,25
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UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 146)

17 EG426BJD u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 150)

152,24 15,000 2.283,60

18 EG426B9D u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 149)

149,07 25,000 3.726,75

19 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a
100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb
descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic,
envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció
IP65, muntat superficialment (P - 151)

621,08 1,000 621,08

20 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en
activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat
200/5, col·locat en CPM (P - 152)

795,03 1,000 795,03

21 EG61U010 u Caixa de mecanismes, per a vuit elements, preu alt, encastada (P -
153)

5,61 4,000 22,44
22 EG6211E2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla,

preu mitjà, encastat (P - 154)
12,75 15,000 191,25

23 EG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
155)

8,54 25,000 213,50

24 EG675B82 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, de 8 mòduls, preu mitjà, col·locat (P - 156)

9,72 4,000 38,88
25 EHA1H6Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58

W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit,
muntada superficialment al sostre (P - 161)

82,47 309,000 25.483,23

26 EHA1H3Q4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada
superficialment al sostre (P - 160)

52,84 35,000 1.849,40

27 EH61KKDB u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 370 a 400 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (P - 159)

192,13 71,000 13.641,23

28 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 157)

23,15 28,000 648,20

29 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 131)

1,53 2.590,000 3.962,70

30 EG380B07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 142)

12,19 550,000 6.704,50
31 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,

muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 158)
29,50 3,000 88,50

TOTAL Capítol 01.17 120.170,31
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 18 ASCENSOR

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

PRESSUPOST Pàg.: 14

1 EL2821C4 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció
amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat
1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima
de 640 kg), de 5 parades (recorregut 12 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1
fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRETO 1314/1997 (P - 169)

23.877,96 1,000 23.877,96

TOTAL Capítol 01.18 23.877,96
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 19 MEGAFONIA I CCTV

1 EP31U010 u Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada
senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat (P -
185)

389,11 1,000 389,11

2 EP32U010 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6
zones, amb alimentació integrada, col·locat (P - 186)

878,04 1,000 878,04
3 EP33U003 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 4 zones, senyal

de preavís i micròfon, de sobretaula, col·locat (P - 187)
253,24 1,000 253,24

4 EP35UAC5 u Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de
potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació
100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment (P - 188)

42,12 78,000 3.285,36

5 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 191)

0,86 1.282,000 1.102,52
6 EPA1U130 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), color amb sensor CCD

de 1/3'', elements de 795 × 596, resolució 480 línies, sensibilitat de 0,5
lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació
senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, ATW, DC
vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa (P - 200)

168,75 30,000 5.062,50

7 EPA6U110 u Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2,
contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i
VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula,
instal.lat (P - 201)

564,83 1,000 564,83

8 EPACU310 u Multiplexor duplex amb 9 entrades, control de telemetria per a càmeres
mòbils, alimentació 230 Vac, per a muntatge de superfície, instal.lat (P
- 203)

1.437,25 1,000 1.437,25

9 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100
imatges per segons, programació de qualitat i quantitat d'imatges per
segon per a cada canal, control de telemetria per càmeres mòbils,
transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o
programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de
superficie, instal.lat (P - 202)

735,56 1,000 735,56

10 EP434650DTP2 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 tipus ref. BDC6FH100 de la
serie Categoria 6 d'Infraplus de HIMEL o equivalent, col·locat sota tub
o canal (P - 190)

1,34 487,000 652,58

TOTAL Capítol 01.19 14.360,99
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU

EUR



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
zona d´ús esportiu al carrer de l´Arquitectura

PRESSUPOST Pàg.: 15
Capítol 20 VEU I DADES

1 EP74J411 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària,
de 1200 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P - 193)

603,12 1,000 603,12

2 EP7312E2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 192)

23,96 8,000 191,68

3 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, gestionable, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P
- 194)

123,83 1,000 123,83

4 EP7E3A00 u Encaminador (router) d'1port ADSL i 4 ports 10 Mbps, compatible
ADSL 2+, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 195)

112,02 1,000 112,02
5 EP7EP000 u Adaptador de xarxa 10/100 Mbps amb connector RJ 45 i bus PCI de

32 bits, instal·lat (P - 196)
22,56 1,000 22,56

6 EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6
F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 197)

212,03 1,000 212,03

7 EP7ZE1A2 u Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250
V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament (P - 198)

100,58 1,000 100,58

8 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
189)

1,34 569,000 762,46

TOTAL Capítol 01.20 2.128,28
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 21 URBANITZACIÓ

1 F9F5H562 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de
gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu superior ,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat (P - 216)

27,58 797,000 21.981,26

2 E9F55523IRRN m2 Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, preu
superior, col·locat a trencajunts sobre suports regulables d'alçària
mitjana 300 mm tipus ref. B80305005 de la serie STE exterior de
BUTECH o equivalent (P - 78)

51,53 1.587,000 81.778,11

3 E9G2G175 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols
de quars color gris, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic (P - 79)

16,79 590,500 9.914,50

4 E5Z15N60 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà (P - 58)

15,80 590,500 9.329,90
5 E4BCM881 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de

barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 45)

2,68 1.181,000 3.165,08

6 F965A2C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 215)

20,16 200,000 4.032,00

EUR
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7 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 214)

65,88 408,400 26.905,39

8 F9V3U030 m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5
cm de gruix, color especial, col·locat a truc de maceta amb morter (P -
218)

29,90 259,240 7.751,28

9 KB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i
cantells vistos polit brillant mirall, format per perfil continu d'acer
inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral
transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre, col·locada
amb fixacions mecàniques (P - 233)

487,41 148,020 72.146,43

10 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter (P - 219)

87,95 70,140 6.168,81

11 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P -
73)

16,54 140,280 2.320,23

12 145214AH m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 (P - 1)

313,70 27,755 8.706,74

13 15139A70 m2 Coberta plana enjardinada intensiva invertida, formació de pendents
amb formigó cel·lular, capa separadora amb geotèxtil,
impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de
dues làmines una LBM (APP)- 30- PE i l'altra LBM (APP)- 40- FP,
capa separadora amb geotèxtil, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït, capa separadora, retenidora drenant i filtrant de poliestirè amb
dos geotèxtils i substrat de terra vegetal de 40 cm de gruix (P - 2)

106,04 172,940 18.338,56

14 K863U001 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de
2 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 232)

48,15 79,320 3.819,26
15 FBATUPP1 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP1 segons normes

NIDE (19x32 m, 1 voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb
mitjans manuals (P - 220)

529,00 1,000 529,00

16 FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó, col·locat
recolzat sobre el paviment (P - 223)

696,29 24,000 16.710,96

17 F9P9UE40 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat
´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons
la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb
estructura drenant (P - 217)

22,24 200,500 4.459,12

18 FQ21BC75 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
ancorada amb dau de formigó (P - 224)

113,09 9,000 1.017,81

19 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de
900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense
additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 225)

159,03 15,000 2.385,45

TOTAL Capítol 01.21 301.459,89
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 22 ENLLUMENAT URBANITZACIÓ

1 EG133501 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc,
amb porta, per a sis mòduls i encastada (P - 127)

12,92 1,000 12,92
2 EG4114JC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus

ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 143)

66,21 1,000 66,21

3 EG414FJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons

69,25 2,000 138,50

EUR
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UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 144)

4 EG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 132)

1,70 88,000 149,60

5 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
141)

5,51 88,000 484,88

6 FHNB8L11 u Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 400 W, preu superior, troncopiramidal i acoblada
al suport (P - 222)

202,22 20,000 4.044,40

7 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 221)

583,58 6,000 3.501,48

TOTAL Capítol 01.22 8.397,99
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU
Capítol 30 PARTIDES ALÇADES

1 PPAXBQ01 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de l'Obra
(P - 237)

68.765,91 1,000 68.765,91
2 PPAEG002 PA P.A. d'abonament íntegra per a la Gestió de Residus de l'obra (P - 236) 16.278,30 1,000 16.278,30

TOTAL Capítol 01.30 85.044,21

EUR
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Projecte constructiu d´un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 20.878,84
Capítol 01.02  ENDERROCS I DESMUNTATGES 45.489,95
Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 433.089,51
Capítol 01.04  FONAMENTS 1.190.637,47
Capítol 01.05  ESTRUCTURA 886.593,41
Capítol 01.06  IMPERMEABILITZACIÓ 149.881,35
Capítol 01.07  TANCAMENTS I DIVISÒRIES FIXES 10.547,42
Capítol 01.08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 11.444,79
Capítol 01.09  REVESTIMENTS 251.066,86
Capítol 01.10  PAVIMENTS 213.232,95
Capítol 01.11  SERRALLERIA 6.675,06
Capítol 01.12  SANEJAMENT 34.988,69
Capítol 01.13  VENTIL·LACIÓ FORÇADA 140.015,51
Capítol 01.14  EXTINCIÓ D'INCENDIS 46.137,76
Capítol 01.15  FONTANERIA 4.049,59
Capítol 01.16  CONTROL I GESTIÓ 26.181,00
Capítol 01.17  ELECTRICITAT 120.170,31
Capítol 01.18  ASCENSOR 23.877,96
Capítol 01.19  MEGAFONIA I CCTV 14.360,99
Capítol 01.20  VEU I DADES 2.128,28
Capítol 01.21  URBANITZACIÓ 301.459,89
Capítol 01.22  ENLLUMENAT URBANITZACIÓ 8.397,99
Capítol 01.30  PARTIDES ALÇADES 85.044,21
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU 4.026.349,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.026.349,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost APARCAMENT MONTBAU 4.026.349,79

4.026.349,79
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

4.026.349,79PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

523.425,4713 % Despeses Generals SOBRE 4.026.349,79....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 4.026.349,79....................................................................................................................................241.580,99

Subtotal 4.791.356,25
21 % IVA SOBRE 4.791.356,25....................................................................................................................................1.006.184,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.797.541,06€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CINC MILIONS SET-CENTS NORANTA-SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SIS
CÈNTIMS )

L´Enginyer Autor del Projecte,

Xavier Bertran i QueraltEng. de Camins, Canals i Ports


