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1351BH40P-1 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb una quantia
segons plànols del projecte, d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord
amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

131,11 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

1451133XP-2 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons
plànols de projecte.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

485,16 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

145C12CWP-3 m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a
3 m, cantell 18 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament
amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons plànols de projecte ;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla
superior i inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat vist
amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves
cares plastificada, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de
líquid desencofrant i agent filmogen per enduriment de formigons i morters. Sense incloure
repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

102,20 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

145C12CXP-4 m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a
3 m, cantell 22 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament
amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons plànols de projecte ;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla
superior i inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat vist
amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves
cares plastificada, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, nervis , bigues i
cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per enduriment de formigons i morters.
Sense incloure repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

106,16 €

(CENT SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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145C12CZP-5 m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, inclinada, amb altura lliure de planta de fins a
3 m, cantell 25 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament
amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons pànols del projecte ;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla
superior i inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat vist
amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves
cares plastificada, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de
líquid desencofrant i agent filmogen per enduriment de formigons i morters. Sense incloure
repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

109,12 €

(CENT NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

14E22BE5P-6 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

34,42 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

14LDK78DP-7 m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m, amb
una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest
criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i
cavalcaments.No s'inclouen els encofrats dels cèrcols.

41,05 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

14LFL78XP-8 m2 Formació de forjat sanitari de formigó armat, cantell 25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum 0,096 m³/m², i acer
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols,
quantia 6 kg/m²; format per: bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús
p/p de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
muret de suport de 60 cm d'altura de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm,
acabat amb làmina asfàltica. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,

71,84 €
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formació de buits de ventilació en murs i formació de forats en parets existents per a
recolzament de les biguetes, cèrcols perimetrals de planta i curació del formigó.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest
criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i
cavalcaments.

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1612GEACP-9 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de
fil d'acer galvanitzat, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de
290x145x75 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm de gruix,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 40
mm de gruix i full interior format per paret tancament de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, en tram central. segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

93,95 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

1612GEAXP-10 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de
fil d'acer galvanitzat, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x75 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm de gruix i full
interior format per paret tancament de 20 cm de gruix de bloc de morter de ciment col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs
massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

92,95 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

1618K311P-11 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

40,22 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

1A1E43AXP-12 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 2m2, amb finestra d'alumini
lacat d'una fulla oscilobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra
d'aire 4+4/10/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

283,12 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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1A1ED2AXP-13 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 6 m2, amb balconera
d'alumini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 4+4/10 mm/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

262,40 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1A1EF3AXP-14 m2 Tancament exterior fix, amb perfileria d'alumini lacat color, de preu alt i classificació mínima 3
7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de
seguretat i cambra d'aire 4+4/10 mm/8 mm. Segons detalls de projecte, inclou tots els treballs
i materials necessaris per a deixar la partida totalment acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

163,12 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

445CBB63P-15 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades segons plànols de projecte.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

199,14 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

44M13111P-16 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 0,8 a 1,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

530,95 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

44M1322XP-17 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 122 kg/m, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 3,5-4,5 m d'amplària, col·locat sobre pilars de fábrica de maó de 30 x
30 cm, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

1.690,26 €

(MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

44RC234XP-18 m Reparació de cap de jàssera metàl·lica, amb enderroc descobrint els caps dels perfils
laminats existents, raspallat i passivat de perfils laminats deteriorats, col·locació amb
connectors d'acer inoxidable austenític, fixats amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, reintegració del volum amb morter polimèric i reblert amb
formigó estructural.
Criteri d'amidament: m de llargària de llosana realment reparat, d'acord amb la DT.

71,19 €

(SETANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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44SL2237P-19 u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en
calent S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes
màxim, amb execució de forats, daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de biga col·locada, d'acord amb les especificacions de la DT.

277,54 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

45113TCXP-20 m2 Coberta plana transitable, tipo invertida, pendent del 1% al 5%, per a trànsit de vianants per
manteniment, composta de: formació de pendents: formigó cel·lular de ciment escumat, a
base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a
0,2 MPa, amb espessor medi de 10 cm; capa separadora, impermeabilització monocapa
adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; capa separadora sota
aïllament: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²);
aïllament tèrmic: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; capa separadora
sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²);
capa de protecció amb terratzo rentat amb àcid col·locat col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús exterior, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb amb la
mateixa tonalitat de les peces. Inclou elements especials com minvells i aiguafons, reforç de
membrana en aiguafons i carener, junts de dilatació, etc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

84,48 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

45119S0XP-21 m2 Coberta transitable, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3,
impermeabilització amb una membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP col·locada
entre dues capes separadores i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de
rajola ceràmica. inclou elements especials com minvells i aiguafons, amb una repercussió de
0,2 m/m2 de minvell i 0,15 m2/m2 de reforç de membrana en aiguafons i careners.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

79,86 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

4DNQH6S1P-22 u Conducte circular d'alumini flexible de diàmetre 160 mm (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits i muntat superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular
exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

42,88 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E221C472P-23 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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E222142AP-24 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E222B432P-25 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

7,81 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

E225T00FP-26 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E3Z112N1P-27 m2 Capa de neteja i anivellament, de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

9,93 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E4415115P-28 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,49 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

E4445325P-29 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Perfil rectangular per suportar safates i canals d'instal·lacions i barres de focus, les
característiques de les mateixes es definiran duran la direcció d'obra.

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E4475111P-30 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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E44B5112P-31 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per a corretges,
mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació
amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han
de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la
soldadura. Inclús p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i
reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació. Inclou tots els
treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E44Z7A25P-32 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
i amb cargols, segons els detalls dels plànos d'estructures.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

E5ZFQS00P-33 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

12,42 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E5ZHADJ4P-34 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

32,81 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

E612A53KP-35 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

38,95 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

E61C4AAAP-36 m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent
amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment
1:5 i rejuntat amb beurada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris
per a resoldre l'obertura, i la utilització, si cal, de materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

115,19 €

(CENT QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

E61ZFX01P-37 u Ancoratge de tancament primari de doble moviment, horitzontal i vertical, amb platina de
fixació tipus GEOANC o similar i omega amb rodó diàmetre 5mm i 12 cm de llarg, tipus
GEOANC 2 o similar, tot d'acer inoxidable, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.

8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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E61ZKVQ4P-38 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb fleix d'acer laminat en fred, de
150 mm de llargària, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E6524H5BP-39 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

31,17 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E66AA10XP-40 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable o corresissa i lateral fix, de
80 cm d'amplària i 225 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de
gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

237,95 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

E66AB09YP-41 m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 225 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

99,26 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

E66E032XP-42 m2 Subministrament i muntatge de partició desmuntable formada per mampara modular de vidre
laminar de seguretat 6+6 amb butiral translúcid, junt entre vidres amb silicona, sense perfils
entre mòduls, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini, extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, d'alumini lacat estàndard.
Fins i tot p/p de bastiments de base, ferraments, rematades, segellat de junts, suports,
trobades amb altres tipus de paraments, col·locació de canalitzacions per a instal·lacions i
encaixos per a mecanismes elèctrics. Totalment acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El preu
ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions
necessàries pel seu correcte acabament.

169,16 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

E66E933XP-43 m2 Mòdul de porta de vidre, d'una fulla batent de vidre laminar de seguretat de 6+6mm amb
butiral translúcid, de 10 mm de gruix i 80x220 cm de llum de pas, amb sistema de suspensió
sobre perfileria oculta d'alumini, extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i
del perímetre dels taulers, d'alumini lacat estàndard. Totalment acabada.amb mecanisme de
fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El preu
ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions
necessàries pel seu correcte acabament.

337,69 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

E7C125AXP-44 m2 Aïllament amorf de gruix 5 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3,
injectat en tot el perímetre de la zona del ràfec, fins a una profunditat de 15 cm. Inclou la
neteja prèvia de la zona i la retirada de l'aïllament existent en mal estat. Càrrega manual
sobre camió o contenidor.

9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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E7C13A3XP-45 m2 Aïllament amorf en reblert de cambres de gruix 10 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà
de densitat 35 kg/m3, injectada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de
paraments, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

17,60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E7C72B1XP-46 m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra flotant (no inclòs en aquest preu), segons
referencia AI-SL105 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, realitzat amb làmina
ACUSTISOL o similar, formada per una làmina elàstomèrica EPDM i un substrat compost de
fragments de cautxú reciclat, de 8 mm d'espessor i un pes de 5 kg/m², per a una frequancia
de treball superior a 33 Hz i una reducció a 125 Hz de soroll d'impacte de 27 dB segons
detalls del projecte, una làmina de pàstic d'1 mm de gruix, per protegir i separar, preparat per
a rebre una base de paviment de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot
el perímetre del terra, composta per una lámina base de material bituminos i una capa de
material porós a base de fibres tèxtils . Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
deixar la partida totalment finalitzada.

15,84 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7C72B1ZP-47 m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra flotant (no inclòs en aquest preu), segons
referencia AI-SL11 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, realitzat amb panells de cautxú
reciclat premsat ACUSTILASTIC o similar, formada per plaques de 1000x500x50 mm, i un
pes de 20 kg/m², per a una frequencia de treball superior a 12 Hz i una reducció a 125 Hz de
soroll d'impacte de 39 dB segons detalls del projecte, col.locats sota una làmina de pàstic d'1
mm de gruix, per protegir i separar, preparat per a rebre una base de paviment de morter o
formigó (no inclosa en aquest preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot
el perímetre del terra, composta per una lámina base de material bituminos i una capa de
material porós a base de fibres tèxtils . Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
deixar la partida totalment finalitzada.

30,73 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

E7C966D1P-48 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 50 mm de gruix
amb malla metàl·lica, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

E7CPA53XP-49 m2 Revestiment vertical amb plafó acústic de planxa perforada, amb un coeficient de perforació
del 28% , galvanitzada i prelacada de 3000x350 mm gruix 0,50 mm, color gris clar, amb
absorbent interior a base de llana mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3 de 50 mm de
gruix, i revestiment de vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques. Classe d'absorció
acústica A i coeficient d'absorció sonora mig = 1
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de
més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

40,89 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

E7CPA79XP-50 ut Plafó acústic tipus ACUSTIART, de Acústica Integral o similar, de 1500x1000 mm gruix 50
mm, format per una estructura d'alumini perforat reblert de material absorbent de fibra de
polièster tipus ACUSTIFIBER F i revestit tot ell amb teixit, col.locat amb 4 punts d'ancoratge
per cada plafó amb barra roscada decorativa SQUESELOCK o similar, cargols i tacs, segons
detalls del projecte. Coeficient mig d'absorció >0,70, pes de cada plafó 4,5 kg/m2, coeficient

207,95 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/03/17 Pàg.: 10

d'absorció acústic mitjà = 0.95.
Criteri d'amidament: ut de plafó realment col.locat.

(DOS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

E7D2132XP-51 m2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica
sobre elements lineals, de morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008,
compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, formant un recobriment
incombustible, fins a formar un gruix mínim de 17 mm i aconseguir una resistència al foc de
90 minuts. Inclús p/p de maquinària de projecció, protecció de paraments, fusteries i altres
elements confrontants, i neteja.

16,15 €

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E81121E2P-52 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat, de 15 mm de gruix. Inclús p/p de preparació de la
superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades
entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament,
formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

14,57 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E81126KXP-53 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:2:10, remolinat, de 15 mm de gruix. Inclús p/p de preparació de la superfície
suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació
de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

19,80 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E812111XP-54 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 17
mm de gruix , format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1,
aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de guix
d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres solament en
les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre
elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de metall, acabaments
amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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E812131XP-55 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal i inclinat interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb pasta
de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres
solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la
separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades
entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i
retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E82A1B3LP-56 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 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En
revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

26,19 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

E83E348WP-57 m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD31 de ACUSTICA INTEGRAL
SL, o similar, format per dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix i en la cara interior
planxa absorbent acústica a base de fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el
conjunt formant una estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els
elements amortidors ( SILENT BLOCK o similar) necessaris per garantir la separació entre el
suport i el nou conjunt aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 80 mm, un pes
de 28 kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw = 63dB, segons detalls del projecte.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

41,84 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E83E348XP-58 m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD32 de ACUSTICA INTEGRAL
SL, o similar, format per dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant
intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior planxa absorbent acústica a
base de fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el conjunt formant una
estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els elements amortidors (
SILENT BLOCK o similar) necessaris per garantir la separació entre el suport i el nou conjunt
aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 82 mm, un pes de 33 kg/m² i un índex
global de reducció acústica Rw = 64dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

50,32 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

E83E348ZP-59 m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD22 de ACUSTICA INTEGRAL
SL, o similar, format per subministrament i col.locació de capa amortiguadora PKB-2 o
similar, col.locada perimetralment en la totalitat dels parament verticals, composta per una
lámina base de material bituminos i una capa de material porós a base de fibres tèxtils;
Subministrament i col.locació de dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina
aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior planxa absorbent acústica

65,82 €
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a base de fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el conjunt formant una
estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els elements amortidors (
SILENT BLOCK o similar) necessaris per garantir la separació entre el suport i el nou conjunt
aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 99 mm, un pes de 38 kg/m² i un índex
global de reducció acústica Rw = 65dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Inclou

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

E83E54FBP-60 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm,
muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de
més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

23,70 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

E83E9432P-61 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 36 mm d'amplària i 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

46,33 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

E83F3003P-62 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou el tall de les carteles inferiors
que sobresurten del perfil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de
més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

11,48 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

E83QFC6XP-63 m2 Revestiment horitzontal amb perfil ondulat de planxa d'alumini anoditzat i lacat, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb ones cada 120 mm, de 30 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 12,5 i 13 cm4 i una massa superficial entre 3 i 3,5 kg/m2, acabat llis color
igual a la fusteria exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, inclós aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

38,52 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

E842R93XP-64 m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, referencia ACUSTEC N-19 de
ACUSTICA INTEGRAL, o similar, acabat superficial amb vel de vidre color blanc, amb cantell
recte, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica C segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de
base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-

34,80 €
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Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E8431133P-65 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat,
sistema fix, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat
cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

34,67 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

E8446105P-66 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

28,47 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E844MFAXP-67 m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, segons referencia AI-TC32 de
ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori
d'acer, model ST o similar, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de
33 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, format per dues
plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant intermitja tipus elastomèrica de
5 kg/ m² , i en la cara interior absorbent acústic i tèrmic a base de feltre de llana mineral de
roca de 50 mm de gruix i una densitat entre 60-70 kg/m3; amb un gruix total de 132 mm i un
índex global de reducció acústica Rw = 80 dB, segons detalls del projecte. Inclou
subministrament i col.locació de banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el perímetre
del sostre, composta per una lámina base de material bituminos i una capa de material porós
a base de fibres tèxtils . Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic
dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

70,49 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

E844MFAZP-68 m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, segons referencia AI-TC22 de
ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, format per per subministrament i col.locació de capa
amortiguadora PKB-2 o similar, col.locada en la totalitat dels sostre existent, composta per
una lámina base de material bituminos i una capa de material porós a base de fibres tèxtils;
subministrament i col.locació de dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina
aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior absorbent acústic i tèrmic
a base de feltre de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i una densitat entre 60-70 kg/m3;
amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, model ST o similar, amb carsassa
metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 38 kg/m2, entramat ocult amb suspensió
mitjançant vareta de suspensió, amb un gruix total de 147 mm i un índex global de reducció
acústica Rw = 80 dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i treballs

101,03 €
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necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada. Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic
dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

(CENT UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

E84A5D1LP-69 m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària,
19 mm d'alçària, amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa,
muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de
perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats
<= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m,
fixades mecànicament al sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

46,52 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

E86BADGWP-70 m2 Folrat de parament horitzontal ( cornisa ) amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat
lacat color igual a la fusteria exterior, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm, inclós subjecció amb tauler
d'encenalls orientats OSB/3, de 15 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

52,27 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

E86BADGXP-71 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat color igual a
la fusteria exterior, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm, inclós aïllament de planxa de poliestirè extruït
(XPS), segons UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

59,07 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

E894BBJ0P-72 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la
DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

19,00 €

(DINOU EUROS)

E8989240P-73 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

3,76 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E898D240P-74 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/03/17 Pàg.: 15

E898J2A0P-75 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

3,88 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E898K2A0P-76 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E89A2BB0P-77 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons
les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els
criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una
superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

15,63 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E89ABBJ0P-78 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons
les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els
criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una
superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueixEn les portes extensibles, la
superfície s'ha d'incrementar el 50%

15,34 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

E8EG8CMXP-79 m2 Arrimador ventilat de 2,25 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules orientades
OSB/2, de 15 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm
del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els
cantells arrodonits. Inclou envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

32,67 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

E8JAU010P-80 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini anoditzat de
color igual a la fusteria exterior, d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 8 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques

16,40 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E8KA7P63P-81 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat color igual a la fusteria exterior, d'1,5 mm de
gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

21,02 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

E8KA7P6XP-82 m Folrat dels laterals dels forats de façana, amb planxa d'alumini lacat color igual a la fusteria
exterior, d'1,5 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 2 plecs,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

17,36 €
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(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

E8L122BXP-83 m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm, col·locada amb
morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

19,75 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

E8L122HXP-84 m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm, col·locada amb
morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

26,82 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

E9234B91P-85 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

7,40 €

(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E93AA3C0P-86 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

E9G4F68ZP-87 m2 Paviment de formigó continu, amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, amb additiu per a
evitar la retracció, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i contingut en fibres de
polipropilé, grandària màxima del granulat 12 mm, armat amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm B500T UNE-EN 10080, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, i tractat superficialment mitjançant remolinador i polidora
mecànics; amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment. Inclús p/p de
preparació de la superfície de recolzament del formigó, estesa i vibrat del formigó,
embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment, remolinat y polit
mecànic de tota la superfície fins aconseguir un acabat llis i brillant i neteja final de la
superfície acabada mitjançant aigua a pressió. Inclou la col.locació d'una làmina separadora
de polietilè col.locada no adherida, Protecció perimetral en parets i pilars i tractament anti
pols, formació de junts de retracció i dilatació mitjançant tall amb disc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.Aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

29,11 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

E9P67A78P-88 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,2 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

27,79 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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E9QG9G6HP-89 m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de cirerer
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 15 mm,
amb 3 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3
mm de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

43,02 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

E9S11220P-90 m2 Entramat d'acer galvanitzat, platina /rodó, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines
verticals de 20x2 mm, i rodons horitzontals, fixats electrosoldats a platina d'acer; en peces de
1000x500 mm, col·locat

68,16 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

E9UAA012P-91 m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures d'amplària <= 1 m:  No es dedueixen
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

9,81 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

E9V84A75P-92 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

35,10 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EANA6186P-93 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

27,77 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EANA61D6P-94 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

31,64 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EANA61F6P-95 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 160 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

41,31 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

EANDA840P-96 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x
210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

194,12 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EANV3383P-97 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

23,04 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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EANV3483P-98 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 120x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

24,37 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EANV3683P-99 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 180x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

27,02 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

EAP371F6P-100 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum
de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

78,09 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

EAQDD486P-101 u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt
sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

166,91 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EAQDD48XP-102 u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 120 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt
sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

208,49 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EAQDD48ZP-103 u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 150 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt
sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

247,73 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EAQFF21BP-104 u Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 160x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial amb fusta de pi per a pintar, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. Inclou pintat a l'esmalt
sintètic amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat a l'esmalt sintètic,  i amb ferraments.

389,11 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EAQSD25XP-105 u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm i 40 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

210,38 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/03/17 Pàg.: 19

EATACS3MP-106 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents de 180 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de
tanca a pressió p/lleva+clau, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2.159,44 €

(DOS MIL  CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EATADR38P-107 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 100 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de
tanca a pressió p/lleva, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1.250,84 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EATAFR34P-108 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de
tanca a pressió p/lleva i vidre de diàmetre 30cm incorporat a la fulla, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1.245,04 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EAU15A2XP-109 m2 Envà mòbil bidireccional tipus MOVIDESMON o similar, format per mòduls d'1,00 x2,20 m i
114 mm de gruix, amb panells d'aglomerat de fusta amb acabat melamínico. Perfileria oculta,
panells amb 1 corriola superior, segellat inferior dels panells per mecanisme operable pel
costat i superior per juntes de contacte. Replegat dels panells sota la mateixa guia .
Atenuació acústica 45 dB . Inclou guia superior de despalçament i elements de suspensió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El preu
ha d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les operacions
necessàries pel seu correcte acabament.

345,47 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

EAVT136WP-110 u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de 2500 mm d'amplada i 2000 mm d'altura,
amb teixit ignífug perforat tipus Screen, de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la
cara exterior i interior de color a definir per la DF, accionament motoritzat via cable 230 V,
amb comandament mural, per a regulació de l'altura; fixat en el sostre amb ancoratges
mecànics. Inclús p/p de ferramentes i accessoris. Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

768,39 €

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EAVT136XP-111 u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de 3000 mm d'amplada i 2000 mm d'altura,
amb teixit ignífug perforat tipus Screen, de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la
cara exterior i interior de color a definir per la DF, accionament motoritzat via cable 230 V,
amb comandament mural, per a regulació de l'altura; fixat en el sostre amb ancoratges
mecànics. Inclús p/p de ferramentes i accessoris. Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

808,83 €

(VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EAZPA230P-112 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament
basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN
1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els
dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

278,51 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EB1216BXP-113 m Subministrament i col·locació de barana en forma recta, de 140 cm d'altura en un extrem i
210 en ll'altre, situat entre les dues rampes de la planta altell, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm i
muntants de platina en forma de T de perfil massís d'acer laminat en calent de 40 mm amb
una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de tauler
de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
fusta de frondosa, treballat al taller. Fixada mecànicament, segons detalls de l projecte. Inclús

103,35 €
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p/p de potes d'agafament i fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs
d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i
inclou envernissat amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, i dues d'acabat, amb la superfície mat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EB14B9LXP-114 m Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer
galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics soldats als barrots i / o fixats al
parament mitjançant ancoratge mecànic per cargolat. Inclús p/p de replanteig dels suports,
fixació dels suports al parament i fixació del passamans als suports. Elaborat en taller i
muntat a obra. Totalment acabat.

35,06 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EB32U05WP-115 m2 Barana d'escala, composada per bastidor de platina de perfil massís d'acer laminat en calent
de 50x6 mm, i barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm. , d'una alçada entre 100 - 120 cm, variable i forma segons detalls del projecte. Tots
els elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons
UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un
gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració en taller i
fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó amb varetes roscades i pasta
química i ajustament final en obra. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a deixar
la partida totalment finalitzada.

72,77 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EB32U05XP-116 m2 Reixa metàl·lica per a formació de barana d'escala, composada per bastidor de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm, i barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm. , d'alçada variable i forma segons detalls del
projecte. Tots els elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament
anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p de potes
d'agafament. Elaboració en taller i fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó
amb varetes roscades i pasta química i ajustament final en obra. Inclou tots els treballs i
materials necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.

75,90 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EB32U060P-117 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

91,30 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

EB71UE40P-118 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

498,99 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EB92EGG3P-119 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de
16x16 cm, fixada mecànicament al parament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

25,55 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

ED15B671P-120 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

14,14 €

(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/03/17 Pàg.: 21

ED15B771P-121 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

15,89 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

ED15G671P-122 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

11,98 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

ED1Q1132P-123 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva
de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

10,34 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

ED351D56P-124 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm
de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

92,25 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

ED354J86P-125 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

297,10 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

ED7K3324P-126 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

49,58 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

ED7K3344P-127 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

79,06 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

ED7K687SP-128 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125
mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

39,69 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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EE51LQ1AHI8PP-129 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior d'alumini ref. 24424
de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat de forma suspesa al sostre del local o
encastat en el celras.

20,76 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

EE51LQ1AHI8SP-130 m2 Formació de revestiment amb planxa Climaver d'ISOVER de les màquines de climatització i
de renovació d'aire de la sala de creació per millorar el seu aïllament acústic mitjança plaques
de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica
>= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior d'alumini ref. 24424 de la sèrie Climaver d'ISOVER , muntat de
forma adossada a les màquines de clima i ventilació.

20,76 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

EE5Z1100P-131 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

4,56 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EED541A3P-132 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a
sistemes de 2 tubs, amb 130 a 145 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, , amb alimentació elèctrica de 400 V, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació, col·locada

Unitat exterior model PUHY-P1050YSKB-A1, tipus bomba de calor, INVERTER (Serie Y),
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 130 Kw. a 145 kW fred/calor. o
similar.
Compren tota la unitat exterior amb tot el petit material necessari (antivibratoris de molla,
etc.). Totalment instal.lada i en servei.

34.753,29 €

(TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS)

EED541AAP-133 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a
sistemes de 2 tubs, amb 15.5 Kw. en fred i 18 Kw. en calor, amb alimentació elèctrica de 400
V, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat esterior model PUMY-P140VKM2 tipus INVERTER (Serie MULTI-S), gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, monofásica de 15.5 Kw. en fred i 18 Kw. en
calor. Serie Multi-S, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.

Compren les dues unitats exteriors totalment instal.lades i en servei.

5.975,25 €

(CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EEK27AA7P-134 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat
blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

27,50 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EEK27DA7P-135 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat
blanc, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

31,05 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EEK27DASP-136 u Reixeta metàl·lica amb lames horitzontals de protecció en impulsió o retorn, pintat amb
imprimació antioxidant i color d'acabat de 400x800 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

100,67 €

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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EEK97307P-137 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 35,67 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EEKCA4FFP-138 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

25,56 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EEKN1DB0P-139 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

114,03 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

EEN11993P-140 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9 segons la norma UNE-EN 779, de
595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de
3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %,
muntat sobre bastidor o caixa

86,91 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EENP1293P-141 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als
extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 140 mm de gruix com a màxim,
retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral,
col·locat

48,93 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EEV53100P-142 u FGENERGY de Mitsubishi o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament de funció
addicional per l'establishment d'accions d'estalvi d'energia per diferencials de temperatura i/o
consum real, monitorizació de consums i eficiència de las unitats. Per l'ampliació de un
control AG-150A, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Pel control per consum
elèctric s'instal·laran els corresponents batímetres i plaques de connexió PAC-YG60MCA. Tot
inclòs i en servei.

1.559,03 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

EEV53200P-143 u PAR-W21MAA-J de Mitsubishi o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament de
´´Control Remoto Sencillo´´, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per unitats ATW /
HWS. Model PAR-W21MAA-J. Tot inclòs,  accessoris de muntatge, etc .

224,82 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

EEV5320AP-144 u PAR-32MAA de Mitsubishi o similar. Subministre, muntatge i posta en funcionament de
´´Control Remoto Sencillo (Deluxe)´´ amb pantalla LCD retroil.luminada, gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16 uds. Model PAR-32MAA. Tot inclòs, accessoris,
muntatge, etc.

125,04 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EEV5320HP-145 u PZ-61DR-E o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament de control remot amb
programació setmanal, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, o similar per 1 grup de
fins 16 unitats. Model PZ-61DR-E. Inclou accessoris de muntatge.

132,97 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

EEV53400DJ6XP-146 u EW-50E de Mitsubishi o similar. Subministre, muntatge i posta en funcionament de ´´Control
EW-50E´´ basat en servidor web, amb funcions d'expansor del control AE-200E, gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per 50 g./50 uds. Modelo EW-50E. Tot inclòs,
accessoris, muntatge, etc.

1.653,91 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EG116H62P-147 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons
esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment.
Compren l'esquema 10 ontemperie buc, barreta secc. NH-O aM., pica T.T. 1.5x14 d., brida
connexions BCP-14, cable Aceflex RV-K 0.6/1Kv. 1x70 negre, etc. totalment instal.lat i en
servei.

265,95 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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EG116H6AP-148 u Caixa seccionament de 400 A tipus 446154, caixa de protecció de polièster reforçat amb fibra
de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) ,
inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

182,00 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS)

EG13U010P-149 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a
48 mòduls i muntatge superficial

63,90 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EG161321P-150 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54,
encastada

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EG16132SP-151 u Caixa de proba de terres  IP-54,  de superfície 28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EG1AU020P-152 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 4 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 550x750x175 mm, col·locat.

Compren a més de la instal.lació del nou qudre, la retirada del quadre existent, la part de
paleta per ampliar el forat per encaixar el quadre, encaixar-lo i repas. Totalment acabat.

368,69 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EG1B045AP-153 u Partida alçada, per fer butlletins, legalització i acompanyar inpecció i taxes de l'ECA. 1.357,46 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EG1B045DP-154 u Partida alçada, per fer una estructura metàl·lica mitjança uns perfils estructurals de 120x70
mm. soldats al cavall i a la paret de carrega per suportar les dues maquines de clima i les
dues de renovació d'aire de la sala de creació. Seran uns 8 perfils amb una llargària
aproximada de 3,5 metres cada un.

Aquest perfils es pintaran amb una capa d'imprimació antioxidant i una d'acabat.

515,40 €

(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EG1B045IP-155 u Partida alçada, per legalitzalitzar la instal.lació de climatització, fer els certificats i
acompanyar inpecció i taxes de l'ECA.

1.508,36 €

(MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EG1B045PP-156 u Partida alçada, per fer la legalització de la instal·lació del subministre de socors, butlletins i
acompanyar inspecció i taxes de l'ECA.

693,52 €

(SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

EG21H51HP-157 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 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

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/03/17 Pàg.: 25

EG21H71HP-158 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 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

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EG22H511P-159 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 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

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EG22H711P-160 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 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

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EG22H811P-161 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

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

EG22TD1KP-162 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EG22TP1KP-163 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EG2A1202P-164 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm i muntada superficialment 6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG2A3GA1P-165 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa,
amb 2 compartiments com a màxim, muntada sobre paraments

8,62 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

EG2C1841P-166 m Safata aïllant de PVC llisa, de 50x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
directament sobre paraments verticals

15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EG2DF3E1P-167 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

12,28 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EG2DF3F4P-168 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

17,07 €

(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EG312524P-169 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, apantallat, tetrapolar, de
secció 4 x 0.75 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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EG414D97P-170 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

31,67 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EG414D99P-171 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

30,05 €

(TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EG414D9BP-172 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

30,45 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EG414D9CP-173 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

31,13 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

EG414D9DP-174 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

31,67 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EG414D9FP-175 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

33,04 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EG414DJ9P-176 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

53,63 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

EG414DJCP-177 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

55,82 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

EG414DJDP-178 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

56,90 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EG414DJFP-179 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

59,68 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG414GKHP-180 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

103,29 €

(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EG48U1TFP-181 u Quadre de protecció contra sobretensions permanents i 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

545,26 €

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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EG48U1TÑP-182 u Quadre de commutació automàtica temporitzada entre els dos subministres trifàsics,
(subministre normal i subministre de socors)  per una potencia de 50 Kw.

Quadre de material plàstic amb porta amb panys i grau de protecció IP65, muntat
superficialment. Totalment instal·lat i en servei amb tot el material necessari pel seu bon
funcionament.

1.040,43 €

(MIL QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EG613031P-183 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu mitjà, encastada 2,12 €

(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EG61303AP-184 u Caixa de mecanismes, d'un element per encastar a canal de pvc. o alumini, preu mitjà,
encastada

1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EG61L021ITH6P-185 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt ref. 27821-35 de la serie
Caixes de superfície Simon 27play de SIMON , muntada superficialment

12,10 €

(DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EG621291P-186 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,
encastat

9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EG628HD2C2ZHP-187 u Interruptor regulable, de tipus modular, 10 AX/250 V, preu mitjà ref. U3.213.18 de la serie
UNICA d'EUNEA , muntat sobre bastidor o caixa

20,92 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EG63D15ÑP-188 u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a caixa de superfície,
tetrapolar amb presa de terra, (4P+T), 32 A 400 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà, muntada superficialment

36,60 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

EG63D15RP-189 u Presa de corrent de per encastar a canal o a caixa de superfície, bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntada superficialment

8,71 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EG63D15SP-190 u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a caixa de superfície,
tetrapolar amb presa de terra, (4P+T), 16 A 400 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà, muntada superficialment

20,67 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EG671111P-191 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat 2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EG671122C8G4P-192 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 18002 de la serie Iris de BJC
, col·locat

4,29 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EG671132C8G7P-193 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu mitjà ref. 18003 de la serie Iris de BJC
, col·locat

6,90 €

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EG681122P-194 u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà,
encastat

Interruptor regulable de Philips model Universidad ID 8620/00 Dali, dimer o similar.

163,37 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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EH113524P-195 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V LED27S/840 PSU W60L60 o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2700 lm. Flux lluminós (Làmpades): 2700 lm.
Potencia de las lluminàries: 24.5 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux:
59 87 97 100 100. Làmpada: 1 x LED27S/840/- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

113,68 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EH11352AP-196 u Lluminària  PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840. o similar.
Caracteristiques : Flux lluminós (Lluminària): 1100 lm. Flux lluminós (Làmpades): 1100 lm.
Potencia de las lluminàries: 11.0 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux:
61 90 98 100 100. Làmpada: 1 x LED10S/840/- (Factor de correcció 1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

37,43 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EH11352BP-197 u Lluminària PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000 lm. Flux lluminós (Làmpades): 4000 lm.
Potencia de las lluminàries: 38.0 W. Classificació lluminàries segond CIE: 97. Codi CIE Flux:
48 81 95 97 100. Làmpada: 1 x LED40S/840/- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

70,31 €

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

EH11352CP-198 u Lluminària  tipus aplic  PHILIPS WL 120V LED  165/830 PRS GR o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700 lm. Potencia de las lluminàries: 24 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

58,01 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

EH11352DP-199 u Punt de llum tipus encastat PHILIPS BBG 120 LED 36 - 5.3 W. - 2700 -GU10 WH 50W o
similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700 lm. Potencia de las lluminàries: 24 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

30,78 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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EH11352EP-200 u Lluminària tipus downlight  PHILIPS DN125B LED205/830 PSR WH o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2000 lm. Potencia de las lluminàries: 24 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

50,74 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EH11352GP-201 u Lluminària PHILIPS BY120P G3 1xLED1055/840 WB o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 10500 lm. Potencia de las lluminàries: 85.0 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE lux: 69 94 99 100 100. Làmpada: 1 x
LED105S/840/- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

277,92 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EH11352KP-202 u Lluminària PHILIPS LL121X 1 LED 455/840 V WB o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000 lm. Flux lluminós (Làmpades): 4500 lm.
Potencia de las lluminàries: 38.0 W. Classificació lluminàries segons CIE: 97. Codi CIE Flux:
48 81 95 97 100. Làmpada: LL121X 1 LED 455/840 V WB- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminària totalment instal·lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i període de la mateixa.

152,86 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EH61R2C9P-203 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Lluminària totalment instal·lada, compren tot el petit material, fixació al sostre, tubs de
fluorescència, part proporcional de la instal·lació elèctrica i totalment instal·lada i en
funcionament.

68,43 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EHB1U010P-204 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V LED37S/840 PSU W60L60  o similar.
Característiques :Flux lluminós (Lluminària): 3700 lm. Flux lluminós (Làmpades): 3700 lm.
Potencia de las lluminàries: 37.5 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Códi CIE Flux:
59 87 97 100 100. Làmpada: 1 x LED37S/840/- (Factor de correcció 1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

125,40 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EJ13B62CP-205 u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color suau i
preu mitjà, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

98,95 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EJ13B62QP-206 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
suau i preu mitjà, col·locat sobre peu.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

124,08 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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EJ14BB2QP-207 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

241,69 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EJ18LPACP-208 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, 130 a 140 cm de llargària,
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

112,58 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJ1AB21PP-209 u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

70,01 €

(SETANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

EJ2311DGP-210 u Aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb
dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

67,71 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EJ2311EGP-211 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

60,72 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EJ24813EP-212 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1´´, i colze d'enllaç a l'alimentació
mural.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

124,46 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EJ28513GP-213 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

71,80 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

EJ2851FGP-214 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

87,75 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EJ2A8133P-215 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

132,61 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EJ33B1NFP-216 u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 32 mm
de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a
la xarxa de petita evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

38,75 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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EJ38B4RFP-217 u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 32 mm de
diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la
xarxa de petita evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

29,37 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EJ46U010P-218 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

64,83 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EJ46U020P-219 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

243,04 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EL2DE1G1P-220 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 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.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

29.153,76 €

(VINT-I-NOU MIL  CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

EM131211P-221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior

30,94 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EM131222P-222 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

63,82 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

EM141104P-223 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment a la intempèrie

16,17 €

(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EM31341KP-224 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

89,18 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EMD1AVF6P-225 u Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una cobertura lateral <= 12 m, amb un abast
longitudinal <= 15, muntat superficialment a la paret o sostre.
Volumètric marca Guardall, model DT 15 AM o de característiques similars.
Compren el volumètric, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en
servei.

55,43 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EMD1AYJ6P-226 u Detector de trencament de vidre,  muntat superficialment al sostre o paret.
Detector de  trencament de vidre marca GE Segurity 5845 - D o de característiques similar.
Compren el detector de trencament de vidre, petit material per la seva instal·lació, etc.
Totalment instal·lat i en servei.

55,44 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/03/17 Pàg.: 32

EMD31447P-227 u Central de seguretat antirobatori, per a 38 zones, alarma acústica, memòria d'alarma i teclat
programable, muntada a l'interior.

Central alarma marca Neteorx, model Nx - 8 E o de característiques similars, amb una
targeta expansora marca Networx, model NX - 216  o de característiques similars.
Compren la central de seguretat antirobatori, la targeta expansora i la corresponent bateria
de 12 v. 7 amp., el petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.

383,68 €

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EMD43008P-228 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, muntada a l'exterior 81,94 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EMD51417P-229 u Marcador telefònic programable, amb un programa de 4 números telefònics, amb un missatge
pregravat, sense alimentació, muntat superficialment
Mòdul de trucada externa, marca Visonic LTD, model DL-125SP, 12 vol. o de
característiques similars.
Compren el mòdul de trucada externa, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment
instal·lat i en servei.

111,24 €

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EMD5141AP-230 u Teclat sense fil LCD, marca Networx, model Nx - 148 E o similar

Compren el teclat sense fils, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i
en servei.

79,52 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

EMD62A03P-231 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm, col·locat en tub.

Compren el cable apantallat i el tub corrugat totalment instal.lat.

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EMDWC002P-232 u Font d'alimentació auxiliar, de 13,8 vols de cc. - 3 Amp., + corrent addicional per carrega de
bateries.

Compren la font d'alimentació instal·lada, la corresponent bateria de 12 v. i 7 Amp. i en
servei amb tot el petit material necessari per la seva instal·lació.

62,63 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

EMSB31P1P-233 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

8,55 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

EP411226P-234 m Cable coaxial per a transmissió de vídeo, d'atenuació normalamb, conductor de coure rígid,
aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura
del 40% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata o tub corrugat.

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EP434A50P-235 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a 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

1,29 €

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EP7394E2JH8MP-236 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de mòdul ample doble, amb quatre bases
monofàsiques tipus schucko, amb connector RJ45 quàdruple, categoria 6 F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà ref. S096CF/9 de la serie
CAT.6 FTP (apantallats) de SIMON , muntada sobre caixa o bastidor.

119,19 €
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Compren tot el material i totalment instal.lada (connexions de veu i dades i les bases
monofàsiques també connectades)

(CENT DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EP74CD31DLI3P-237 u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat
fins a 72 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 1500 x 600 x
400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb
pany i clau ref. VD0.112.36U6 de la sèrie UNICA SYSTEM d'EUNEA , col·locat

1.416,32 €

(MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EP7E111CP-238 u Conversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 ports 100 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC,
per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

157,17 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EP7E1E00P-239 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, no gestionable, per a armari tipus rack 19'',
amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

116,24 €

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EP7EW100P-240 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a us interior, instal.lat superficialment i
connectat

276,43 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EP7ZA211P-241 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 1 ventilador de tipus
centrífug, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 1200 m3/h,
col·locat

324,19 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EP7ZE071P-242 u Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre
d'antiparàsits, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada
mecànicament

105,08 €

(CENT CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

EPA1U140P-243 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV) per interior, color amb sensor CCD de 1/3 ´´ i
visió nocturna, resolució 700 línies, sensibilitat de 0,08 lux a F1.2, muntura C / CS,
alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 50 dB, compensació de contrallum, AES,
ATW, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa.

Compren la càmera i la carcassa, tot el petit material necessari per la seva instal·lació i
totalment instal·lades, configurades i en servei.

69,11 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EPA6U110P-244 u Monitor industrial LCD de 32'', resolució de 1280x1024, 400 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.

341,07 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EPACU100P-245 u Gravador digital MPEG4, de 8 canals amb 2 GB de capacitat a 27 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 Explorer o programari
remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntatge de superfície, instal·lat

Compren el gravador, tot el petit material necessari, totalment instal·lat, programat i en
servei i amb explicacions i demostracions pel seu us al personal de l'oficina.

478,46 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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EQ512Q81P-246 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu econòmic, de 100 a 149
cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.

171,16 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EQ5Z11A0P-247 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural calcària, amb el cantell interior sense polir,
de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

73,77 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EQN2U002P-248 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN
120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció
rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

309,63 €

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

EY01112XP-249 m Sanejat i repicat de fonaments existents per allotjament de les noves riostres, amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

F2191305P-250 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F2194JBXP-251 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

7,79 €

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F21D3JJ1P-252 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons
les especificacions de la DT.

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F21Q1121P-253 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

9,24 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

F21Q2501P-254 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

3,67 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FDKR0010P-255 u Arranjament, col.locació a cota i anivellament d'arqueta de pou existent.amb arrencada de
bastiment i tapa, aixecament de les parets del pou, recol.locació de bastiment i tapa y
col.locació de nous graons per asolir la cota. Inclou tots els treballs i matetials necessaris per
a deixar la partida totament finalitzada.

211,89 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FG151832P-256 u Caixa modular de plàstic, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment amb tres
bases monofàsicas schuko de 16 A. i una base trifasica tipus Cetac de 16 A. amb les
corresponets proteccions magnetotermiques en la mateixa caixa.

Totalment instal.lada i connectada.

68,49 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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FG1B0A59P-257 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, porta amb pany, fixat a columna per
exterior, IP65, totalment instal.lat.

333,46 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FGD1222EP-258 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

22,43 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GM111110P-259 u Detector d'infrarrojos amb temporització, amb actuació dierecta sobre l'enllumenat , segons
norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat o de superfície.

29,04 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

GM112A10P-260 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

59,06 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

K12GF00XP-261 u Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, des de la presa de cada aparell sanitari
fins el muntant, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p d'eliminació de vàlvules, fixacions i altres
accessoris superficials, taponat de canonades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

565,80 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

K12GG00XP-262 u Desmuntatge i arrencada de xarxa d'instal·lació elèctrica interior i telecomunicacions; amb
mitjans manuals. Inclús p/p d'eliminació de quadre general de comandament i protecció,
cablejat, mecanismes, caixes i altres accessoris superficials, neteja, apilament, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

1.267,53 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

K15141JXP-263 m2 Desmuntatge de revestiment de façana amb làmina de teixit o plàstic, i arrencada de claus de
subjecció, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

K2148261P-264 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la
DT.

59,37 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

K2148934P-265 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT.

38,53 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

K2148J34P-266 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou la demolició del graonat i el revestiment del mateix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT.

35,43 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

K2153C0XP-267 m2 Retirada d'aïllament injectat en coberta, entre les dues lànimes metàl.liques, amb mitjans
manuals i amb aspirador mecànic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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K215770XP-268 m2 Tall i desmuntatge de cobertura de panells tipus sandvitx i elements de fixació en laterals de
façana, amb equip d'oxitall i mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

14,38 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

K2161511P-269 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

K2163511P-270 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

5,71 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

K2164771P-271 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

K2183501P-272 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

K2183971P-273 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

K218A410P-274 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

K2192913P-275 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

8,96 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

K2194421P-276 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

K2194721P-277 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

K219KFA0P-278 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.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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K21A3011P-279 u Arrencada de full i bastiment de porta interior, de qualsevol material, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

K21A3D1XP-280 m2 Desmuntatge de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta. Fins i tot p/p de
desmuntatge de bastiment, fulles envidrades i accessoris, neteja, apilament, retirada i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

6,19 €

(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

K21A5P1XP-281 m2 Arrencada de persiana enrotllable metàl.lica, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions
de la DT.

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

K21B1011P-282 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

K21B3011P-283 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

K21D1011P-284 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons
les especificacions de la DT.

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

K21D126XP-285 m Demolició de col·lector enterrat de 200 mm de diàmetre màxim, amb solera de formigó de 10
cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons
les especificacions de la DT.

10,08 €

(DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

K21E1D1XP-286 u Desmuntatge d'instal·lació de ventilació / aire condicionat amb conductes, en local fins a
1.000 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.

1.260,63 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

K21HU010P-287 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

9,05 €

(NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

K21JB111P-288 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

11,02 €

(ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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K21JD111P-289 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

12,11 €

(DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

K21JG111P-290 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

K21JJ01AP-291 u Desmuntatge de caldera elèctrica i els seus components, de 30 kW de potència calorífica
màxima, amb mitjans manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de
subministrament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als elements. Inclús
p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixació, neteja, apilament, retirada i càrrega
mecànica del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

50,81 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

K21JK011P-292 u Desmuntatge de dipòsit de superfície per a reserva d'aigua contra incendis d'entre 12 i 25 m³
de capacitat, amb mitjans manuals i mecànics, sense deteriorar els elements constructius als
quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'enderroc de base de suport d'obra i desmuntatge
d'accessoris i elements de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual i mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

126,79 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

K21M098XP-293 u Desmuntatge de grup de pressió d'aigua contra incendis de fins a 100 kg de pes, amb mitjans
manuals i mecànics, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar
subjecte. Fins i tot p/p de desmuntatge d'accessoris i elements de subjecció, neteja, aplec,
retirada i càrrega manual i mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

95,80 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

K21M0A20P-294 u Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada en la superfície del parament, sense
deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p de neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

13,72 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

K21R1165P-295 u Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

112,35 €

(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

K2R35037P-296 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un
increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:-
Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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K2R54237P-297 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un
increment per esponjament d'un 35%.

6,24 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

K2RA7580P-298 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

12,45 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

K2RA7LP0P-299 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).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

K612BR12P-300 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

27,34 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

K614HSAKP-301 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

19,01 €

(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

KADGU02XP-302 u Porta de planxa perforada d'acer de dues fulles batents amb bastiment amb perfil laminat
d'acer, per a un buit d´obra de 190x90 cm, com a màxim, amb pany i passadors, col·locada

184,78 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

KB32U010P-303 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm,
plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. Inclou la
col.locació de elements rigiditzadors (segons detalls del projecte) en la part superior,
col.locats ancorats a la estructura.

91,44 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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KED5717BH05NP-304 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model SPEZ-500YKA de la
casa Mitsubishi o similar. Compren una unitat interior per conductes model PEA-RP500GAQ
i dues unitat exteriors PUHZ-P250YHA, per a sistemes de 2 tubs, amb 44 kW en fred i 54 kw.
en calor, de 17.1 a 18.36 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica
de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb
desguassos, bomba d'aigua per condensats, antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment instal.lada ( unitats
esteriors amb antivibratoris i unitat interior amb tota la estructura necessaria per suportar
l'equip fixat al sostre i amb antivibratoris de molla).

Sala d'actes

12.732,65 €

(DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

KED5717BH05WP-305 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model SPEZ-400YKA de la
casa Mitsubishi o similar. Compren una unitat interior per conductes model PEA-RP400GAQ
i dues unitat exteriors PUHZ-P200YHA, per a sistemes de 2 tubs, amb 38 kW en fred i 44 kw.
en calor, de 12.47 a 13.43 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A,
amb desguassos, bomba d'aigua per condensats, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment instal.lada ( unitats
esteriors amb antivibratoris i unitat interior amb tota la estructura necessaria per suportar
l'equip fixat al sostre i amb antivibratoris de molla).

Sala d'actes.

9.891,65 €

(NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

KEG13119P-306 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 1,7 kW a 1.9
Kw. fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 1.7 Kw. i de calefacció de 1.9 Kw. i 29 dB(A). Model
PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material
per la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

629,53 €

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

KEG1311AP-307 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, 2.8 kW a 3.2
Kw. fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 2.8 Kw. i de calefacció de 3.2 Kw. i 29 dB(A). Model
PKFY-P25VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material
per la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

643,08 €

(SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

KEG1311BP-308 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 3.6 kW. i 4
Kw. en fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 3.6 Kw. i de calefacció i 4 Kw. en calor i 29 dB(A). Model
PKFY-P32VHM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material
per la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

653,80 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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KEG1311DP-309 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 5.6 kW i 6.3
Kw. en fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 6.3 Kw. i de calefacció de 5.6 Kw. i 29 dB(A). Model
PKFY-P50VHM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material
per la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

690,79 €

(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

KEG1311EP-310 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 7.1 kW i 8
Kw. en calor/fred, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de calefacció i de 8 Kw. en fred i 29 dB(A). Model PKFY-P63VKM-E,
gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material
per la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

855,77 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

KEG1311FP-311 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 11.2 kW de
potència frigorífica a 12.5 Kw. en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 11.2 kW a 12.5 Kw. en fred/calor. i 29 dB(A). Model
PKFY-P100VKM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material
per la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

1.056,01 €

(MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

KEUHA051P-312 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador entàlpic, model LOSSNAY
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo
LGH-200RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els accessoris de muntatge
suports fixacions al sostre antivribratoris, filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a
l'interior, etc. Totalment acabat i en  servei.

5.666,38 €

(CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

KEUHA05AP-313 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador entàlpic, model LOSSNAY
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1500/1125/750/375 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo
LGH-150RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els accessoris de muntatge
suports fixacions al sostre antivribratoris, filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a
l'interior, etc. Totalment acabat i en  servei.

5.096,64 €

(CINC MIL NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KEUHA051GW4LP-314 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador entàlpic, model LOSSNAY
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500/1875/1250/625 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo
LGH-250RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els accessoris de muntatge
suports fixacions al sostre antivribratoris, filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a
l'interior, etc. Totalment acabat i en  servei.

6.946,51 €
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(SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

KG144602P-315 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i
muntada superficialment

61,36 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

KG144K02J1XBP-316 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i pany, per a quatre fileres de divuit
mòduls i muntada superficialment. Article: ref. 68964-31 de la sèrie Armaris de distribució de
superfície de SIMON

92,68 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

KG1PU1A2P-317 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 20,78 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 30 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (amb els fusibles), sense equip
de comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30 A d'intensitat nominal i poder de tall superior
a 4,5 kA. amb protecció diferencial amb toroïdal regulable i retardable, col·locat
superficialment.
També compren el conjunt trif. de trafos, relè electrònic regulable multigama, bandeja 66
perforadaPVC-11 60x200 gris amb tapa, etc.
Compren la TMF-1 amb tot l'aparellatge, proteccions i petit material, totalment instal.lada i en
servei.

871,72 €

(VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

KG1PUA16P-318 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 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 comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, amb protecció diferencial amb toroïdal regulable i retardable, col·locat
superficialment, col·locat superficialment. També compren el conjunt trif. de trafos, relè
electrònic regulable. multigama, bandeja 66 perforadaPVC-11 60x200 gris amb tapa.  Etc.

Compren la TMF-10 amb tot l'aparellatge, proteccions i petit material, totalment instal·lada i
en servei.

1.526,40 €

(MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

KG312324P-319 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

KG312334P-320 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 tub

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

KG312354P-321 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 tub

3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

KG312374P-322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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KG312534P-323 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

KG312554P-324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

KG312564P-325 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

KG312574P-326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

KG312584P-327 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

10,98 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

KG3125A4P-328 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

22,82 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

KG3125B4P-329 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

32,25 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

KG3125C4P-330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

41,39 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

KG321124P-331 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal.

0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

KG321134P-332 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal.

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

KG321156P-333 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal.,

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

KG380902P-334 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

KG415DJJP-335 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

137,35 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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KG415DJKP-336 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

145,09 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

KG415DJOP-337 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

202,40 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

KG415DJWP-338 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

243,37 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

KG41HBNPP-339 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 160 A, regulable, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard,
compren també els toroïdals de cada fase per la protecció diferencial i tot el petit material, de
36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

569,72 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

KG4242JHP-340 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

139,16 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

KG42439HP-341 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

71,12 €

(SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

KG4243JHP-342 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

112,43 €

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

KG4243JKP-343 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

153,64 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KG4243JMP-344 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

243,03 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

KG426B9HP-345 u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 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

133,64 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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KG426BJHP-346 u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 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

206,28 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

KG42129HJ1JVP-347 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 78240-62
de la serie Interruptors diferencials gama domèstica de SIMON

63,62 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

KG62199TC8DYP-348 u Interruptor de targeta, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tapa frontal, preu
alt ref. 18068-AN de la sèrie Iris de BJC , encastat més pany elèctric i part proporcional des
sofware i harware pel control i programació de les targetes.
Compren l'interruptor, el contactor caixa de mecanismes, part proporcional de conductor
elèctric, petit material i totalment instal·lat.

172,48 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

KG621G92IWCFP-349 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref.
26201-39 + ref. 28010-30 de SIMON , encastat

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

KG621J92IWF7P-350 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjàref. 75251-39 + ref. 75010-30 de SIMON , encastat

20,78 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

KM111520P-351 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons
norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

22,84 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KM121606P-352 u Central de detecció d'incendis convencional per a 6 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

260,76 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

KM31271KP-353 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura epòxid de color vermell, muntat superficialment

43,51 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

KP731J810002P-354 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament ref. VD5.477 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA , muntat
sobre suport de mòdul estret. Altres articles: ref. VDI88200 de la serie Llocs de treball
d'Infraplus de HIMEL

15,81 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

L21GU011P-355 u Desmuntatge de conjunt de protecció i mesura, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

54,32 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

L21GU01XP-356 u Desmuntatge de centralització de comptadors, muntat superficialment, en habitació o armari
de comptadors, fins a 25 mòduls, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

108,65 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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L21QUM30P-357 u Desmuntatge per a substitució de taulell d'anuncis, inclòs el desmuntatge dels suports, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

L21QUS10P-358 u Desmuntatge de barra mural de bany adaptat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

L21QUT10P-359 m2 Desmuntatge de taulell de pedra natural, inclosa la retirada dels suports, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,57 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

M21QUV10P-360 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

21,10 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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01.01.001 L21QUM30 u Desmuntatge per a substitució de taulell d'anuncis, inclòs el desmuntatge dels suports, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,50 €

Altres conceptes 14,50000 €

01.01.002 M21QUV10 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

21,10 €

Altres conceptes 21,10000 €

01.01.003 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

9,24 €

Altres conceptes 9,24000 €

01.01.004 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

3,67 €

Altres conceptes 3,67000 €

01.01.005 K21HU010 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

9,05 €

Altres conceptes 9,05000 €

01.01.006 K15141JX m2 Desmuntatge de revestiment de façana amb làmina de teixit o plàstic, i arrencada de claus de
subjecció, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

2,43 €

Altres conceptes 2,43000 €

01.01.007 K21JK011 u Desmuntatge de dipòsit de superfície per a reserva d'aigua contra incendis d'entre 12 i 25 m³ de
capacitat, amb mitjans manuals i mecànics, sense deteriorar els elements constructius als quals
pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'enderroc de base de suport d'obra i desmuntatge
d'accessoris i elements de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual i mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

126,79 €

Altres conceptes 126,79000 €

01.01.008 K21M098X u Desmuntatge de grup de pressió d'aigua contra incendis de fins a 100 kg de pes, amb mitjans
manuals i mecànics, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte.
Fins i tot p/p de desmuntatge d'accessoris i elements de subjecció, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual i mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

95,80 €

Altres conceptes 95,80000 €

01.01.009 K21M0A20 u Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada en la superfície del parament, sense
deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec,
retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

13,72 €

Altres conceptes 13,72000 €

01.01.010 K21JJ01A u Desmuntatge de caldera elèctrica i els seus components, de 30 kW de potència calorífica
màxima, amb mitjans manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subministrament i
evacuació, i obturació de les conduccions connectades als elements. Inclús p/p de desmuntatge
d'accessoris i suports de fixació, neteja, apilament, retirada i càrrega mecànica del material
desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

50,81 €

Altres conceptes 50,81000 €

01.01.011 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

10,07 €
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Altres conceptes 10,07000 €

01.01.012 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

12,11 €

Altres conceptes 12,11000 €

01.01.013 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

11,02 €

Altres conceptes 11,02000 €

01.01.014 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

2,28 €

Altres conceptes 2,28000 €

01.01.015 L21QUS10 u Desmuntatge de barra mural de bany adaptat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

2,86 €

Altres conceptes 2,86000 €

01.01.016 L21QUT10 m2 Desmuntatge de taulell de pedra natural, inclosa la retirada dels suports, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,57 €

Altres conceptes 11,57000 €

01.01.017 K12GF00X u Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, des de la presa de cada aparell sanitari fins
el muntant, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p d'eliminació de vàlvules, fixacions i altres
accessoris superficials, taponat de canonades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

565,80 €

Altres conceptes 565,80000 €

01.01.018 L21GU011 u Desmuntatge de conjunt de protecció i mesura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

54,32 €

Altres conceptes 54,32000 €

01.01.019 L21GU01X u Desmuntatge de centralització de comptadors, muntat superficialment, en habitació o armari de
comptadors, fins a 25 mòduls, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

108,65 €

Altres conceptes 108,65000 €

01.01.020 K12GG00X u Desmuntatge i arrencada de xarxa d'instal·lació elèctrica interior i telecomunicacions; amb
mitjans manuals. Inclús p/p d'eliminació de quadre general de comandament i protecció, cablejat,
mecanismes, caixes i altres accessoris superficials, neteja, apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

1.267,53 €

Altres conceptes 1.267,53000 €

01.01.021 K21E1D1X u Desmuntatge d'instal·lació de ventilació / aire condicionat amb conductes, en local fins a 1.000 m²
de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El
preu inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a
l'element.

1.260,63 €

Altres conceptes 1.260,63000 €

01.01.022 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

6,50 €

Altres conceptes 6,50000 €
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01.01.023 K21D126X m Demolició de col·lector enterrat de 200 mm de diàmetre màxim, amb solera de formigó de 10 cm
de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

10,08 €

Altres conceptes 10,08000 €

01.01.024 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

01.01.025 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

01.01.026 K21A3D1X m2 Desmuntatge de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta. Fins i tot p/p de desmuntatge
de bastiment, fulles envidrades i accessoris, neteja, apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

6,19 €

Altres conceptes 6,19000 €

01.01.027 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior, de qualsevol material, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions
de la DT.

3,26 €

Altres conceptes 3,26000 €

01.01.028 K21A5P1X m2 Arrencada de persiana enrotllable metàl.lica, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de
la DT.

2,88 €

Altres conceptes 2,88000 €

01.01.029 F2194JBX m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

7,79 €

Altres conceptes 7,79000 €

01.01.030 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

6,52 €

Altres conceptes 6,52000 €

01.01.031 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4,89 €

Altres conceptes 4,89000 €

01.01.032 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

3,26 €

Altres conceptes 3,26000 €

01.01.033 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

4,08 €

Altres conceptes 4,08000 €

01.01.034 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

7,50 €
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Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Altres conceptes 7,50000 €

01.01.035 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

01.01.036 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

5,71 €

Altres conceptes 5,71000 €

01.01.037 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

10,92 €

Altres conceptes 10,92000 €

01.01.038 K215770X m2 Tall i desmuntatge de cobertura de panells tipus sandvitx i elements de fixació en laterals de
façana, amb equip d'oxitall i mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

14,38 €

Altres conceptes 14,38000 €

01.01.039 K2153C0X m2 Retirada d'aïllament injectat en coberta, entre les dues lànimes metàl.liques, amb mitjans
manuals i amb aspirador mecànic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

4,08 €

Altres conceptes 4,08000 €

01.01.040 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la demolició del graonat i el revestiment del mateix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

35,43 €

Altres conceptes 35,43000 €

01.01.041 K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

38,53 €

Altres conceptes 38,53000 €

01.01.042 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

3,66 €

Altres conceptes 3,66000 €

01.01.043 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el

6,98 €
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transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Altres conceptes 6,98000 €

01.01.044 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

7,81 €

Altres conceptes 7,81000 €

01.01.045 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,31 €

Altres conceptes 1,31000 €

01.01.046 K2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un
increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:-
Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5,25 €

Altres conceptes 5,25000 €

01.01.047 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un
increment per esponjament d'un 35%.

6,24 €

Altres conceptes 6,24000 €

01.01.048 K2RA7LP0 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).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4,59 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 4,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.049 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article

12,45 €
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5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 12,45080 €

Altres conceptes -0,00080 €

01.02.001 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament, de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

9,93 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,10050 €

Altres conceptes 3,82950 €

01.02.002 1351BH40 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb una quantia segons
plànols del projecte, d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord
amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

131,11 €

Altres conceptes 131,11000 €

01.02.003 EY01112X m Sanejat i repicat de fonaments existents per allotjament de les noves riostres, amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

3,47 €

Altres conceptes 3,47000 €

01.03.001 1451133X m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons
plànols de projecte.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

485,16 €

Altres conceptes 485,16000 €

01.03.002 E44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura i
amb cargols, segons els detalls dels plànos d'estructures.

3,20 €

B44Z7A2A kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1,24000 €

Altres conceptes 1,96000 €

01.03.003 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,49 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,90000 €

Altres conceptes 0,59000 €

01.03.004 44RC234X m Reparació de cap de jàssera metàl·lica, amb enderroc descobrint els caps dels perfils laminats
existents, raspallat i passivat de perfils laminats deteriorats, col·locació amb connectors d'acer
inoxidable austenític, fixats amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, reintegració del volum amb morter polimèric i reblert amb formigó estructural.
Criteri d'amidament: m de llargària de llosana realment reparat, d'acord amb la DT.

71,19 €

Altres conceptes 71,19000 €

01.03.005 44M1322X u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures
S275JR laminats en calent, amb una quantia de 122 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per
a pas de 3,5-4,5 m d'amplària, col·locat sobre pilars de fábrica de maó de 30 x 30 cm,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

1.690,26 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 7

Altres conceptes 1.690,26000 €

01.03.006 44M13111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures
S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per
a pas de 0,8 a 1,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

530,95 €

Altres conceptes 530,95000 €

01.03.007 44SL2237 u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en
calent S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes
màxim, amb execució de forats, daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de biga col·locada, d'acord amb les especificacions de la DT.

277,54 €

Altres conceptes 277,54000 €

01.03.008 E44B5112 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent,
peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per a corretges, mitjançant
unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2
segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix
mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de
preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de
preparació de superfícies i emprimació. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a deixar
la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,93 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,81000 €

Altres conceptes 1,12000 €

01.03.009 E4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,34 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,81000 €

Altres conceptes 0,53000 €

01.03.010 14LFL78X m2 Formació de forjat sanitari de formigó armat, cantell 25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum 0,096 m³/m², i acer UNE-EN
10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia 6 kg/m²;
format per: bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de peces
especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de suport de
60 cm d'altura de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, acabat amb làmina
asfàltica. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, formació de buits de
ventilació en murs i formació de forats en parets existents per a recolzament de les biguetes,
cèrcols perimetrals de planta i curació del formigó.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.

71,84 €

Altres conceptes 71,84000 €

01.03.011 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,
amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària
de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons

199,14 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 8

plànols de projecte.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la
DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres
sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

Altres conceptes 199,14000 €

01.03.012 145C12CX m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3
m, cantell 22 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb
bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons plànols de projecte ; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla superior i
inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, folrats
amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos. Inclús p/p de replanteig, nervis , bigues i cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de
la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu
de la seva col·locació en obra, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a
l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per enduriment de
formigons i morters. Sense incloure repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la
DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres
sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

106,16 €

Altres conceptes 106,16000 €

01.03.013 145C12CZ m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, inclinada, amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
cantell 25 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb
bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons pànols del projecte ; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla superior i
inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, folrats
amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos. Inclús p/p de replanteig, nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de
la seva col·locació en obra, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a
l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per enduriment de
formigons i morters. Sense incloure repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la
DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres
sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

109,12 €

Altres conceptes 109,12000 €

01.03.014 145C12CW m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3
m, cantell 18 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb
bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons plànols de projecte ; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla superior i

102,20 €
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inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, folrats
amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada,
amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits,
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per
enduriment de  formigons i morters. Sense incloure repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la
DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres
sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

Altres conceptes 102,20000 €

01.03.015 14LDK78D m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.No
s'inclouen els encofrats dels cèrcols.

41,05 €

Altres conceptes 41,05000 €

01.03.016 E61ZKVQ4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb fleix d'acer laminat en fred, de 150
mm de llargària, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2,23 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,35320 €

B0DZ4000 m Fleix 0,03450 €

Altres conceptes 1,84230 €

01.03.017 E61ZFX01 u Ancoratge de tancament primari de doble moviment, horitzontal i vertical, amb platina de fixació
tipus GEOANC o similar i omega amb rodó diàmetre 5mm i 12 cm de llarg, tipus GEOANC 2 o
similar, tot d'acer inoxidable, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.

8,42 €

B61ZJTP0 u Ancoratge de tancament primari de doble moviment, horitzontal i vertical, amb platina 4,50000 €

Altres conceptes 3,92000 €

01.04.001 E7C125AX m2 Aïllament amorf de gruix 5 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3,
injectat en tot el perímetre de la zona del ràfec, fins a una profunditat de 15 cm. Inclou la neteja
prèvia de la zona i la retirada de l'aïllament existent en mal estat. Càrrega manual sobre camió o
contenidor.

9,63 €

B7C100AE m3 Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 8,80084 €

Altres conceptes 0,82916 €

01.04.002 45113TCX m2 Coberta plana transitable, tipo invertida, pendent del 1% al 5%, per a trànsit de vianants per
manteniment, composta de: formació de pendents: formigó cel·lular de ciment escumat, a base
de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa,
amb espessor medi de 10 cm; capa separadora, impermeabilització monocapa adherida: làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; capa separadora sota aïllament: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); aïllament tèrmic: panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost

84,48 €
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per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); capa de protecció amb terratzo rentat amb
àcid col·locat col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior, rejuntat amb
morter de juntes de ciment amb amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou elements especials
com minvells i aiguafons, reforç de membrana en aiguafons i carener, junts de dilatació, etc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Altres conceptes 84,48000 €

01.04.003 45119S0X m2 Coberta transitable, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, impermeabilització
amb una membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP col·locada entre dues capes
separadores i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica. inclou
elements especials com minvells i aiguafons, amb una repercussió de 0,2 m/m2 de minvell i 0,15
m2/m2 de reforç de membrana en aiguafons i careners.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

79,86 €

Altres conceptes 79,86000 €

01.04.004 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

12,42 €

B5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta 10,58000 €

Altres conceptes 1,84000 €

01.04.005 E5ZHADJ4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

32,81 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,00000 €

BD514DJ0 u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana 15,85000 €

Altres conceptes 15,96000 €

01.05.001 E83E54FB m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants
cada 600 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00
m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

23,70 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,72400 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,57320 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,84000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25080 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,24910 €

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'ampl 2,14360 €
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B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am 0,83600 €

B7C9H400 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 2,03940 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,23940 €

Altres conceptes 8,68450 €

01.05.002 E7C13A3X m2 Aïllament amorf en reblert de cambres de gruix 10 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de
densitat 35 kg/m3, injectada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de
paraments, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

17,60 €

B7C100AE m3 Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 17,60167 €

Altres conceptes -0,00167 €

01.05.003 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de fil
d'acer galvanitzat, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de
290x145x75 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm de gruix,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 40 mm
de gruix i full interior format per paret tancament de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, en tram central. segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1
m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

93,95 €

Altres conceptes 93,95000 €

01.05.004 1612GEAX m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de fil
d'acer galvanitzat, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x75 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm de gruix i full
interior format per paret tancament de 20 cm de gruix de bloc de morter de ciment col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb
formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1
m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

92,95 €

Altres conceptes 92,95000 €

01.05.005 E612A53K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

38,95 €

B0F1D2N2 u Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-E 10,33500 €
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Altres conceptes 28,61500 €

01.05.006 K612BR12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

27,34 €

B0F1E2AL u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma 3,59700 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,65715 €

B0111000 m3 Aigua 0,02217 €

Altres conceptes 22,06368 €

01.05.007 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1
m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

19,01 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,37518 €

Altres conceptes 15,63482 €

01.05.008 E6524H5B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

31,17 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,72400 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 9,14640 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,84000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 4,99086 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25080 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,24910 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 0,98753 €

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 2,16300 €

Altres conceptes 8,69831 €
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01.05.009 E61C4AAA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb
acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i
rejuntat amb beurada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, i la utilització, si cal, de materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

115,19 €

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blan 1,70400 €

B61C4AA0 u Vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb 89,50000 €

Altres conceptes 23,98600 €

01.05.010 EAU15A2X m2 Envà mòbil bidireccional tipus MOVIDESMON o similar, format per mòduls d'1,00 x2,20 m i 114
mm de gruix, amb panells d'aglomerat de fusta amb acabat melamínico. Perfileria oculta, panells
amb 1 corriola superior, segellat inferior dels panells per mecanisme operable pel costat i
superior per juntes de contacte. Replegat dels panells sota la mateixa guia . Atenuació acústica
45 dB . Inclou guia superior de despalçament i elements de suspensió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El preu ha
d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les operacions
necessàries pel seu correcte acabament.

345,47 €

BAU15A20 m2 Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de 312,67200 €

Altres conceptes 32,79800 €

01.05.011 E66AB09Y m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 225 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions
de la DT, i aprovada per la DF.

99,26 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de per 15,89000 €

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballad 79,70000 €

Altres conceptes 3,67000 €

01.05.012 E66AA10X u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable o corresissa i lateral fix, de 80
cm d'amplària i 225 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions
de la DT, i aprovada per la DF.

237,95 €

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos 36,50000 €

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballad 187,20000 €

Altres conceptes 14,25000 €

01.05.013 E66E032X m2 Subministrament i muntatge de partició desmuntable formada per mampara modular de vidre
laminar de seguretat 6+6 amb butiral translúcid, junt entre vidres amb silicona, sense perfils entre
mòduls, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini, extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, d'alumini lacat estàndard.
Fins i tot p/p de bastiments de base, ferraments, rematades, segellat de junts, suports, trobades
amb altres tipus de paraments, col·locació de canalitzacions per a instal·lacions i encaixos per a
mecanismes elèctrics. Totalment acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El preu ha
d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries
pel seu correcte acabament.

169,16 €

B66E032X m2 Mampara modular de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral translúcid, junt entre 156,47000 €

Altres conceptes 12,69000 €
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01.05.014 E66E933X m2 Mòdul de porta de vidre, d'una fulla batent de vidre laminar de seguretat de 6+6mm amb butiral
translúcid, de 10 mm de gruix i 80x220 cm de llum de pas, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini, extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers, d'alumini lacat estàndard. Totalment acabada.amb mecanisme de fre,
inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El preu ha
d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries
pel seu correcte acabament.

337,69 €

B66E9333 m2 Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de 325,00000 €

Altres conceptes 12,69000 €

01.05.015 1618K311 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1
m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

40,22 €

Altres conceptes 40,22000 €

01.06.001 E83E348X m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD32 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o
similar, format per dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant intermitja
tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior planxa absorbent acústica a base de fibra de
poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el conjunt formant una estructura autoportant amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els elements amortidors ( SILENT BLOCK o similar)
necessaris per garantir la separació entre el suport i el nou conjunt aïllant acústic. Amb un gruix
total de l'extradossat de 82 mm, un pes de 33 kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw =
64dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la
partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

50,32 €

Altres conceptes 50,32000 €

01.06.002 E83E348W m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD31 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o
similar, format per dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix i en la cara interior planxa
absorbent acústica a base de fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el conjunt
formant una estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els elements
amortidors ( SILENT BLOCK o similar) necessaris per garantir la separació entre el suport i el
nou conjunt aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 80 mm, un pes de 28 kg/m² i un
índex global de reducció acústica Rw = 63dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

41,84 €

Altres conceptes 41,84000 €

01.06.003 EATACS3M u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de
material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents de 180 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de
tanca a pressió p/lleva+clau, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2.159,44 €

BATADS3M u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, 2.151,87000 €

Altres conceptes 7,57000 €
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01.06.004 EATADR38 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de
material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 100 cm d'amplària,
200 cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de tanca a pressió
p/lleva, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1.250,84 €

BATACR38 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, 1.246,11000 €

Altres conceptes 4,73000 €

01.06.005 E844MFAX m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, segons referencia AI-TC32 de
ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer,
model ST o similar, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 33 kg/m2,
entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, format per dues plaques de guix
laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la
cara interior absorbent acústic i tèrmic a base de feltre de llana mineral de roca de 50 mm de
gruix i una densitat entre 60-70 kg/m3; amb un gruix total de 132 mm i un índex global de
reducció acústica Rw = 80 dB, segons detalls del projecte. Inclou subministrament i col.locació de
banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el perímetre del sostre, composta per una lámina
base de material bituminos i una capa de material porós a base de fibres tèxtils . Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

70,49 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,63440 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,49613 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 8,14800 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 4,79000 €

B84ZS065 u Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa 15,76000 €

E7CF9000 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina 1,60409 €

E7C76DAX m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 5 kg/m2 i 2,5 mm de gruix, col·lo 8,47450 €

E7C966D1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 50 mm de 6,43847 €

Altres conceptes 23,01211 €

01.06.006 E7C72B1X m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra flotant (no inclòs en aquest preu), segons
referencia AI-SL105 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, realitzat amb làmina ACUSTISOL
o similar, formada per una làmina elàstomèrica EPDM i un substrat compost de fragments de
cautxú reciclat, de 8 mm d'espessor i un pes de 5 kg/m², per a una frequancia de treball superior
a 33 Hz i una reducció a 125 Hz de soroll d'impacte de 27 dB segons detalls del projecte, una
làmina de pàstic d'1 mm de gruix, per protegir i separar, preparat per a rebre una base de
paviment de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el
perímetre del terra, composta per una lámina base de material bituminos i una capa de material
porós a base de fibres tèxtils . Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada.

15,84 €

B7C72B1X m2 Làmina  ACUSTISOL o similar, formada per una làmina elàstomèrica EPDM i un subst 9,55900 €

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,91200 €

E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida. 1,08275 €
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E7CF9000 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina 3,20818 €

Altres conceptes 1,07807 €

01.06.007 E7CPA79X ut Plafó acústic tipus ACUSTIART, de Acústica Integral o similar, de 1500x1000 mm gruix 50 mm,
format per una estructura d'alumini perforat reblert de material absorbent de fibra de polièster
tipus ACUSTIFIBER F i revestit tot ell amb teixit, col.locat amb 4 punts d'ancoratge per cada
plafó amb barra roscada decorativa SQUESELOCK o similar, cargols i tacs, segons detalls del
projecte. Coeficient mig d'absorció >0,70, pes de cada plafó 4,5 kg/m2, coeficient d'absorció
acústic mitjà = 0.95.
Criteri d'amidament: ut de plafó realment col.locat.

207,95 €

B7CPA79X ut Plafó acústic tipus ACUSTIART, de Acústica Integral o similar, de 1500x1000 mm grui 158,90700 €

B84ZA1RX ut Conjunt de 4 punts d'ancoratge de les plaques, format per: 22,32000 €

Altres conceptes 26,72300 €

01.06.008 E83E348Z m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD22 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o
similar, format per subministrament i col.locació de capa amortiguadora PKB-2 o similar,
col.locada perimetralment en la totalitat dels parament verticals, composta per una lámina base
de material bituminos i una capa de material porós a base de fibres tèxtils; Subministrament i
col.locació de dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant intermitja tipus
elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior planxa absorbent acústica a base de fibra de
poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el conjunt formant una estructura autoportant amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els elements amortidors ( SILENT BLOCK o similar)
necessaris per garantir la separació entre el suport i el nou conjunt aïllant acústic. Amb un gruix
total de l'extradossat de 99 mm, un pes de 38 kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw =
65dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la
partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Inclou

65,82 €

Altres conceptes 65,82000 €

01.06.009 EATAFR34 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de
material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 80 cm d'amplària,
200 cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de tanca a pressió
p/lleva i vidre de diàmetre 30cm incorporat a la fulla, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1.245,04 €

BATAER34 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, 1.240,31000 €

Altres conceptes 4,73000 €

01.06.010 E844MFAZ m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, segons referencia AI-TC22 de
ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, format per per subministrament i col.locació de capa
amortiguadora PKB-2 o similar, col.locada en la totalitat dels sostre existent, composta per una
lámina base de material bituminos i una capa de material porós a base de fibres tèxtils;
subministrament i col.locació de dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina
aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior absorbent acústic i tèrmic a
base de feltre de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i una densitat entre 60-70 kg/m3; amb
subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, model ST o similar, amb carsassa
metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 38 kg/m2, entramat ocult amb suspensió
mitjançant vareta de suspensió, amb un gruix total de 147 mm i un índex global de reducció
acústica Rw = 80 dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a deixar la partida totalment finalitzada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

101,03 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,63440 €
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B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,49613 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 8,14800 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 4,79000 €

E7CF9000 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina 11,22862 €

E7C76DAX m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 5 kg/m2 i 2,5 mm de gruix, col·lo 8,47450 €

E7CR523X ut Subministrament i col·locació d'amortidor metàl·lic de molla, de 92x82x105 mm, de 6 k 36,66872 €

E7C966D1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 50 mm de 6,43847 €

Altres conceptes 23,01886 €

01.06.011 E7C72B1Z m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra flotant (no inclòs en aquest preu), segons
referencia AI-SL11 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, realitzat amb panells de cautxú
reciclat premsat ACUSTILASTIC o similar, formada per plaques de 1000x500x50 mm, i un pes
de 20 kg/m², per a una frequencia de treball superior a 12 Hz i una reducció a 125 Hz de soroll
d'impacte de 39 dB segons detalls del projecte, col.locats sota una làmina de pàstic d'1 mm de
gruix, per protegir i separar, preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó (no
inclosa en aquest preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el
perímetre del terra, composta per una lámina base de material bituminos i una capa de material
porós a base de fibres tèxtils . Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada.

30,73 €

B7C7X15X m2 Panells de cautxú reciclat premsat ACUSTILASTIC o similar, de 1000x500x50 mm, i u 23,36800 €

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,91200 €

E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida. 1,08275 €

E7CF9000 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina 3,20818 €

Altres conceptes 2,15907 €

01.06.012 E842R93X m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, referencia ACUSTEC N-19 de
ACUSTICA INTEGRAL, o similar, acabat superficial amb vel de vidre color blanc, amb cantell
recte, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada
1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

34,80 €

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada p 4,03760 €

B842R93X m2 Placa de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre 25,32770 €

Altres conceptes 5,43470 €

01.06.013 E7CPA53X m2 Revestiment vertical amb plafó acústic de planxa perforada, amb un coeficient de perforació del
28% , galvanitzada i prelacada de 3000x350 mm gruix 0,50 mm, color gris clar, amb absorbent
interior a base de llana mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3 de 50 mm de gruix, i
revestiment de vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques. Classe d'absorció acústica A i
coeficient d'absorció sonora mig = 1
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements

40,89 €
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que configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00
m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,84000 €

B7CPA533 m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3000x350 mm, gruix 50 mm 31,14300 €

Altres conceptes 8,90700 €

01.06.014 EAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els
dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

278,51 €

BAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament b 255,65000 €

Altres conceptes 22,86000 €

01.07.001 E7D2132X m2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica sobre
elements lineals, de morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de
ciment en combinació amb perlita o vermiculita, formant un recobriment incombustible, fins a
formar un gruix mínim de 17 mm i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts. Inclús p/p de
maquinària de projecció, protecció de paraments, fusteries i altres elements confrontants, i
neteja.

16,15 €

B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs 5,38560 €

B0111000 m3 Aigua 0,02445 €

Altres conceptes 10,73995 €

01.07.002 E7C966D1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 50 mm de gruix amb
malla metàl·lica, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

6,13 €

B7C966D0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de 50 mm de gruix amb malla metàl·li 4,53600 €

Altres conceptes 1,59400 €

01.07.003 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat, de 15 mm de gruix. Inclús p/p de preparació de la superfície
suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en
la seva superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

14,57 €

B8Z101AE m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim 0,77700 €

Altres conceptes 13,79300 €

01.07.004 E81126KX m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat, de 15 mm de gruix. Inclús p/p de preparació de la superfície suport,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents
i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons,
mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,

19,80 €
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acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

B8Z101AE m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim 0,77700 €

Altres conceptes 19,02300 €

01.07.005 E812111X m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 17
mm de gruix , format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1,
aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació
en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres solament en les
cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre elles
no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de metall, acabaments amb
entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

8,30 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,08778 €

B8Z101AE m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim 0,38850 €

E812A013 m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE- 0,86379 €

E812D012 m Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 1,12190 €

E81ZA8C0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per 1,05432 €

Altres conceptes 4,78371 €

01.07.006 E812131X m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal i inclinat interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de
guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres solament
en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre
elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de formació d'arestes i racons, guarnicions de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents
a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

8,47 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,08778 €

B8Z101AE m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim 0,38850 €

E812A013 m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE- 1,03654 €

E812D012 m Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 1,34628 €

Altres conceptes 5,61090 €
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01.07.007 E82A1B3L 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 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En
revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

26,19 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,56400 €

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 1,81404 €

B0FG5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 15,82900 €

Altres conceptes 7,98296 €

01.07.008 E83F3003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou el tall de les carteles inferiors que
sobresurten del perfil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00
m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

11,48 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,27000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,41895 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13965 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,11280 €

Altres conceptes 4,53860 €

01.07.009 E83E9432 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 36 mm d'amplària i 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral
de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

46,33 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,62720 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25080 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 5,32800 €

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'ampl 13,26640 €

B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am 0,90640 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,37365 €

B7C9H400 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 2,07900 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,68000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,11200 €

Altres conceptes 13,86655 €

01.07.010 E86BADGX m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat color igual a la
fusteria exterior, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb muntants cada 60 cm, inclós aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS),
segons UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència

59,07 €
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tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada amb
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,68000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,90900 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,19437 €

B863CDC8 m2 Planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller 31,69950 €

E7C2E654 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 60 mm de 12,78085 €

Altres conceptes 10,80628 €

01.07.011 E86BADGW m2 Folrat de parament horitzontal ( cornisa ) amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat
color igual a la fusteria exterior, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm, inclós subjecció amb tauler d'encenalls
orientats OSB/3, de 15 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc
D-s2, d0, tallat a mida, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

52,27 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,68000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,90900 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,19437 €

B863CDC8 m2 Planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller 31,69950 €

B0CU37CA m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 15 mm de gruix, per a ambient humit segons U 5,98000 €

Altres conceptes 10,80713 €

01.07.012 E83QFC6X m2 Revestiment horitzontal amb perfil ondulat de planxa d'alumini anoditzat i lacat, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb ones cada 120 mm, de 30 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 12,5 i 13 cm4 i una massa superficial entre 3 i 3,5 kg/m2, acabat llis color igual a la
fusteria exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, inclós aïllament de planxa de poliestirè
extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

38,52 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,84000 €

B0CJ4C60 m2 Perfil ondulat de planxa d'alumini anoditzat i lacat amb ones cada 120 mm, de 30 mm 18,37020 €

E7C2E654 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 60 mm de 12,78085 €

Altres conceptes 6,52895 €

01.07.013 E8431133 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat, sistema
fix, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 0,6 m,
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos
col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

34,67 €

B8431133 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, 16,70660 €
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B84Z4510 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada 3,46080 €

Altres conceptes 14,50260 €

01.07.014 E8446105 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb
forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

28,47 €

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada p 4,03760 €

B8446200 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, acabat llis , de 600x600 m 17,18040 €

Altres conceptes 7,25200 €

01.07.015 E84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19
mm d'alçària, amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa,
muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils
omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m,
penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades
mecànicament al sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

46,52 €

B84A5D0L m2 Lamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular a 33,77370 €

B84Z8H11 m2 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'ace 6,94220 €

Altres conceptes 5,80410 €

01.07.016 E894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal
considerar el desenvolupament del perímetre.

19,00 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,61375 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,27256 €

Altres conceptes 14,11369 €

01.07.017 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

3,88 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22920 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,63495 €

Altres conceptes 2,01585 €

01.07.018 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

4,43 €
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- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22920 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,63495 €

Altres conceptes 2,56585 €

01.07.019 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

3,76 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,54438 €

Altres conceptes 2,21562 €

01.07.020 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4,47 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,45657 €

Altres conceptes 2,01343 €

01.07.021 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueixEn les portes extensibles, la superfície
s'ha d'incrementar el 50%

15,34 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,61375 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,27256 €

Altres conceptes 10,45369 €

01.07.022 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

15,63 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,55470 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,63495 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,99000 €

Altres conceptes 10,45035 €

01.07.023 E8EG8CMX m2 Arrimador ventilat de 2,25 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules orientades OSB/2,
de 15 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, treballat al
taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i
coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits.
Inclou envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 2
capes d'acabat , amb la superfície mat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

32,67 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,91295 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,25596 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,19320 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,56250 €

B8Z524HA m Motllura de fibres de fusta i resines sintètiques fabricada per procés sec MDF, de 19 m 0,36885 €

B0CU35CD m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 15 mm de gruix, per a ambient sec segons UN 4,87000 €

E8A81BC1 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protecto 8,86694 €

Altres conceptes 16,63960 €

01.07.024 E8JAU010 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini anoditzat de color
igual a la fusteria exterior, d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb
8 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques

16,40 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,45000 €

B8JAU010 m Peça per a coronament de paret, de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm d 9,03720 €

Altres conceptes 6,91280 €

01.07.025 E8KA7P63 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat color igual a la fusteria exterior, d'1,5 mm de
gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

21,02 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,08276 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,70000 €

B8KA7M62 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, de entre 200 i 400 10,58000 €

Altres conceptes 6,65724 €

01.07.026 E8KA7P6X m Folrat dels laterals dels forats de façana, amb planxa d'alumini lacat color igual a la fusteria
exterior, d'1,5 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat
amb adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

17,36 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,08276 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,70000 €

B863CAB8 m2 Planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, acabat lacat color estàndard, treballat al taller 6,92700 €

Altres conceptes 6,65024 €

01.07.027 E8L122BX m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm, col·locada amb
morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

19,75 €

B065770A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, 1,35917 €

B8L122BX u Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm 12,94000 €

Altres conceptes 5,45083 €

01.07.028 E8L122HX m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm, col·locada amb
morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

26,82 €

B065770A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, 1,35917 €
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B8L122HX u Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm 20,01000 €

Altres conceptes 5,45083 €

01.08.001 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva
de gruixos de capes subjacents.

7,40 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 4,44280 €

Altres conceptes 2,95720 €

01.08.002 E9G4F68Z m2 Paviment de formigó continu, amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, amb additiu per a evitar
la retracció, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i contingut en fibres de polipropilé,
grandària màxima del granulat 12 mm, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm B500T UNE-EN 10080, escampat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge mecànic, i tractat superficialment mitjançant remolinador i polidora mecànics; amb
làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment. Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó, estesa i vibrat del formigó, embroquetat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment, remolinat y polit mecànic de tota la superfície fins
aconseguir un acabat llis i brillant i neteja final de la superfície acabada mitjançant aigua a
pressió. Inclou la col.locació d'una làmina separadora de polietilè col.locada no adherida,
Protecció perimetral en parets i pilars i tractament anti pols, formació de junts de retracció i
dilatació mitjançant tall amb disc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat. Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en
el cas que sigui necessari.

29,11 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5 2,33200 €

B06QC76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 13,24890 €

E7C2E4G1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 40 mm de 8,81988 €

E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida. 1,13431 €

Altres conceptes 3,57491 €

01.08.003 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

5,67 €

Altres conceptes 5,67000 €

01.08.004 E9P67A78 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,2 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

27,79 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,84420 €

B9P67A78 m2 Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de 3,2mm de gruix 20,00250 €
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B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,11880 €

Altres conceptes 6,82450 €

01.08.005 E9QG9G6H m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de cirerer
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 3
llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de
gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

43,02 €

B7C75300 m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,32960 €

B9QG9G6H m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de 37,34780 €

Altres conceptes 5,34260 €

01.08.006 E9V84A75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

35,10 €

B9VD0A75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 m 22,55000 €

Altres conceptes 12,55000 €

01.08.007 E9S11220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, platina /rodó, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines verticals
de 20x2 mm, i rodons horitzontals, fixats electrosoldats a platina d'acer; en peces de 1000x500
mm, col·locat

68,16 €

B0B51220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, 51,73690 €

Altres conceptes 16,42310 €

01.08.008 E9UAA012 m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures
d'amplària <= 1 m:  No es dedueixen
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

9,81 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,31374 €

B9UAA010 m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària 7,11960 €

Altres conceptes 2,37666 €

01.08.009 EQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors,
de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de
42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

309,63 €

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat I 298,61000 €

Altres conceptes 11,02000 €

01.09.001 EANV3683 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 180x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

27,02 €

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 27,02300 €

Altres conceptes -0,00300 €
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01.09.002 1A1EF3AX m2 Tancament exterior fix, amb perfileria d'alumini lacat color, de preu alt i classificació mínima 3 7A
C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 4+4/10 mm/8 mm. Segons detalls de projecte, inclou tots els treballs i materials
necessaris per a deixar la partida totalment acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

163,12 €

Altres conceptes 163,12000 €

01.09.003 1A1ED2AX m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 6 m2, amb balconera d'alumini
lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/10
mm/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

262,40 €

Altres conceptes 262,40000 €

01.09.004 1A1E43AX m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 2m2, amb finestra d'alumini
lacat d'una fulla oscilobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
4+4/10/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

283,12 €

Altres conceptes 283,12000 €

01.09.005 KADGU02X u Porta de planxa perforada d'acer de dues fulles batents amb bastiment amb perfil laminat d'acer,
per a un buit d´obra de 190x90 cm, com a màxim, amb pany i passadors, col·locada

184,78 €

BADGU02X u Porta de planxa perforada d'acer galvanitzat de dues fulles batents i bastiment amb pe 149,60000 €

E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anti 27,60505 €

Altres conceptes 7,57495 €

01.09.006 EAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els
dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

278,51 €

BAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament b 255,65000 €

Altres conceptes 22,86000 €

01.10.001 EANDA840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x
210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

194,12 €

BANCA840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla 182,69000 €

Altres conceptes 11,43000 €

01.10.002 EANV3483 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 120x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

24,37 €

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 24,36500 €

Altres conceptes 0,00500 €

01.10.003 EANV3383 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

23,04 €

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 23,03600 €
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Altres conceptes 0,00400 €

01.10.004 EANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

27,77 €

BANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 c 27,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.10.005 EANA61D6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

31,64 €

BANA61D6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 31,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.10.006 EANA61F6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 160 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

41,31 €

BANA61F6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 160 41,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.10.007 EAQDD486 u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
de cares llises i de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt sintètic,
tapajunts, galzaes i amb ferraments de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

166,91 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 25,25000 €

BAQDD486 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llise 64,26000 €

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic 60,48609 €

Altres conceptes 16,91391 €

01.10.008 EAQDD48X u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 120 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
de cares llises i de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt sintètic,
tapajunts, galzaes i amb ferraments de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

208,49 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 25,25000 €

BAQDD48X u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llise 85,68000 €

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic 80,64812 €

Altres conceptes 16,91188 €

01.10.009 EAQDD48Z u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 150 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
de cares llises i de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt sintètic,
tapajunts, galzaes i amb ferraments de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

247,73 €
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BAQDD48Z u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llise 107,10000 €

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic 98,46572 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 25,25000 €

Altres conceptes 16,91428 €

01.10.010 EAQFF21B u Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 160x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial amb fusta de pi per a pintar, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a
l'esmalt sintètic,  i amb ferraments.

389,11 €

BAQDS18C u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares lli 143,74000 €

BAZ2CF42 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 160x 210cm, de pi en 79,01000 €

BAZGC2G0 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles corredisses, de preu alt 28,13000 €

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic 98,46572 €

Altres conceptes 39,76428 €

01.10.011 EAP371F6 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no
inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments.

78,09 €

BAP371F6 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a un 78,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.10.012 EAQSD25X u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm i 40 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

210,38 €

BAQQ8273 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 35 mm de g 55,49000 €

BAZGD370 u Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà 22,24000 €

BAQQ8271 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 35 mm de g 26,87000 €

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic 75,02150 €

Altres conceptes 30,75850 €

01.11.001 EB32U05X m2 Reixa metàl·lica per a formació de barana d'escala, composada per bastidor de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm, i barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre 10 mm. , d'alçada variable i forma segons detalls del projecte. Tots
els elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons
UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix
mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració en taller i fixació
mitjançant ancoratge químic en element de formigó amb varetes roscades i pasta química i
ajustament final en obra. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada.

75,90 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,78240 €

B44Z5022 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 8,82000 €

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 16,20000 €

B44ZJ032 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 30,84840 €

Altres conceptes 18,24920 €
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01.11.002 EB32U05W m2 Barana d'escala, composada per bastidor de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
50x6 mm, i barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm.
, d'una alçada entre 100 - 120 cm, variable i forma segons detalls del projecte. Tots els elements
metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461
i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment
de 20 micres. Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració en taller i fixació mitjançant ancoratge
químic en element de formigó amb varetes roscades i pasta química i ajustament final en obra.
Inclou tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.

72,77 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,44820 €

B44Z5022 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 9,30510 €

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 16,20000 €

B44ZJ032 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 27,56840 €

Altres conceptes 18,24830 €

01.11.003 EB14B9LX m Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat,
de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics soldats als barrots i / o fixats al parament
mitjançant ancoratge mecànic per cargolat. Inclús p/p de replanteig dels suports, fixació dels
suports al parament i fixació del passamans als suports. Elaborat en taller i muntat a obra.
Totalment acabat.

35,06 €

BB14F96X m Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetr 20,51000 €

Altres conceptes 14,55000 €

01.11.004 EB1216BX m Subministrament i col·locació de barana en forma recta, de 140 cm d'altura en un extrem i 210 en
ll'altre, situat entre les dues rampes de la planta altell, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm i muntants de
platina en forma de T de perfil massís d'acer laminat en calent de 40 mm amb una separació de
100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, treballat
al taller. Fixada mecànicament, segons detalls de l projecte. Inclús p/p de potes d'agafament i
fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i inclou envernissat amb vernís
sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat, amb la
superfície mat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

103,35 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,22360 €

B0CU14AB m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, pe 23,67000 €

BB121EA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles ca 56,71200 €

E8AB1BC1 m2 Envernissat de baranes i reixes de fusta amb barrots cada 12 cm, amb vernís sintètic, 10,68079 €

Altres conceptes 11,06361 €

01.11.005 KB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm,
plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima
plafó 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. Inclou la col.locació de
elements rigiditzadors (segons detalls del projecte) en la part superior, col.locats ancorats a la
estructura.

91,44 €

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 76,77000 €

Altres conceptes 14,67000 €

01.11.006 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

91,30 €
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BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 76,77000 €

Altres conceptes 14,53000 €

01.11.007 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer
inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements
protector, segons UNE_EN 795/A1

498,99 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 29,76000 €

B147UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per 459,52000 €

Altres conceptes 9,71000 €

01.11.008 EB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16
cm, fixada mecànicament al parament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

25,55 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,56000 €

BB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, 19,55000 €

Altres conceptes 5,44000 €

01.12.001 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

15,89 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 3,64000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,77720 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,65660 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

Altres conceptes 9,73620 €

01.12.002 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

14,14 €

BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 2,74400 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,77720 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 0,84810 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

Altres conceptes 9,73070 €

01.12.003 ED15G671 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

11,98 €

BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 2,74400 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,77720 €
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BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 0,84810 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

Altres conceptes 7,57070 €

01.12.004 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de
3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat
mitjà, col·locat adherit superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

10,34 €

B7C7B032 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una me 0,15456 €

B7C7B052 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una m 0,24209 €

B7C7B096 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una m 2,35767 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 2,43600 €

Altres conceptes 5,14968 €

01.12.005 ED351D56 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

92,25 €

B0111000 m3 Aigua 0,00163 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32278 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,60530 €

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 6,89304 €

Altres conceptes 81,42725 €

01.12.006 ED354J86 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix
de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

297,10 €

B0111000 m3 Aigua 0,00489 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,95827 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,79228 €

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 17,74696 €

BD3Z2AA8 u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 63,42000 €

Altres conceptes 206,17760 €

01.12.007 ED7K3344 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

79,06 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,41395 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 12,66405 €

BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i d 25,26000 €
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BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 13,60920 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,95000 €

Altres conceptes 20,16280 €

01.12.008 ED7K3324 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

49,58 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 10,27597 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,49518 €

BD7K3320 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i d 10,81200 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 4,97640 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,25000 €

Altres conceptes 17,77045 €

01.12.009 ED7K687S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125
mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

39,69 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb 15,97200 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,27040 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 4,97640 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,25000 €

Altres conceptes 16,22120 €

01.12.010 EJ13B62C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color suau i
preu mitjà, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

98,95 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,35025 €

BJ13B62C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color 91,53000 €

Altres conceptes 7,06975 €

01.12.011 EJ13B62Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color suau i
preu mitjà, col·locat sobre peu.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

124,08 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,35025 €

BJ13B62Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de c 114,89000 €

Altres conceptes 8,83975 €

01.12.012 EJ14BB2Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

241,69 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,16812 €

BJ14BB2Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzonta 209,87000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,70520 €

Altres conceptes 29,94668 €

01.12.013 EJ18LPAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, 130 a 140 cm de llargària,
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

112,58 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,63045 €

BJ18LPAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, 130 a 140 cm de lla 97,81000 €

Altres conceptes 14,13955 €

01.12.014 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

70,01 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,21015 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, 53,95000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,70520 €

Altres conceptes 14,14465 €

01.12.015 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

60,72 €

BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sa 46,71000 €

Altres conceptes 14,01000 €

01.12.016 EJ2311DG u Aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb dues
entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

67,71 €

BJ2311DG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar encastat a la paret, de llautó cromat, pre 53,70000 €

Altres conceptes 14,01000 €

01.12.017 EJ24813E u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

124,46 €

BJ24813E u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de des 101,12000 €

Altres conceptes 23,34000 €

01.12.018 EJ2851FG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà,
amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

87,75 €

BJ2851FG u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre 73,74000 €

Altres conceptes 14,01000 €

01.12.019 EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la

71,80 €
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BJ28513G u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre 57,79000 €

Altres conceptes 14,01000 €

01.12.020 EJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

132,61 €

BJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i t 109,27000 €

Altres conceptes 23,34000 €

01.12.021 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

64,83 €

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'a 60,22000 €

Altres conceptes 4,61000 €

01.12.022 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

243,04 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d 224,60000 €

Altres conceptes 18,44000 €

01.12.023 EJ33B1NF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 32 mm de
diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa
de petita evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

38,75 €

BJ33B1NF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 32 34,08000 €

Altres conceptes 4,67000 €

01.12.024 EJ38B4RF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 32 mm de diàmetre,
flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

29,37 €

BJ38B4RF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 32 mm d 24,70000 €

Altres conceptes 4,67000 €

01.13.01.001 EG1B045A u Partida alçada, per fer butlletins, legalització i acompanyar inpecció i taxes de l'ECA. 1.357,46 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,33000 €

BG1B0450 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa 145,96000 €

Altres conceptes 1.207,17000 €

01.13.01.002 EG1B045P u Partida alçada, per fer la legalització de la instal·lació del subministre de socors, butlletins i
acompanyar inspecció i taxes de l'ECA.

693,52 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,33000 €

BG1B0450 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa 145,96000 €

Altres conceptes 543,23000 €
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01.13.01.003 EG116H6A u Caixa seccionament de 400 A tipus 446154, caixa de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 400 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

182,00 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,80000 €

BG116H80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons 125,92800 €

Altres conceptes 45,27200 €

01.13.01.004 KG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 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
comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
amb protecció diferencial amb toroïdal regulable i retardable, col·locat superficialment, col·locat
superficialment. També compren el conjunt trif. de trafos, relè electrònic regulable. multigama,
bandeja 66 perforadaPVC-11 60x200 gris amb tapa.  Etc.

Compren la TMF-10 amb tot l'aparellatge, proteccions i petit material, totalment instal·lada i en
servei.

1.526,40 €

BG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual 394,67000 €

Altres conceptes 1.131,73000 €

01.13.01.005 KG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 20,78 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 30 A, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (amb els fusibles), sense equip de
comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5
kA. amb protecció diferencial amb toroïdal regulable i retardable, col·locat superficialment.
També compren el conjunt trif. de trafos, relè electrònic regulable multigama, bandeja 66
perforadaPVC-11 60x200 gris amb tapa, etc.
Compren la TMF-1 amb tot l'aparellatge, proteccions i petit material, totalment instal.lada i en
servei.

871,72 €

BG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual 251,60000 €

Altres conceptes 620,12000 €

01.13.01.006 EG48U1TÑ u Quadre de commutació automàtica temporitzada entre els dos subministres trifàsics,
(subministre normal i subministre de socors)  per una potencia de 50 Kw.

Quadre de material plàstic amb porta amb panys i grau de protecció IP65, muntat
superficialment. Totalment instal·lat i en servei amb tot el material necessari pel seu bon
funcionament.

1.040,43 €

BG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la co 518,10000 €

Altres conceptes 522,33000 €

01.13.01.007 EG116H62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema
Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment.
Compren l'esquema 10 ontemperie buc, barreta secc. NH-O aM., pica T.T. 1.5x14 d., brida
connexions BCP-14, cable Aceflex RV-K 0.6/1Kv. 1x70 negre, etc. totalment instal.lat i en servei.

265,95 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,80000 €

BG116H80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons 209,88000 €

Altres conceptes 45,27000 €
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01.13.01.008 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions permanents i 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

545,26 €

BG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la co 518,10000 €

Altres conceptes 27,16000 €

01.13.01.009 EG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 4 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 550x750x175 mm, col·locat.

Compren a més de la instal.lació del nou qudre, la retirada del quadre existent, la part de paleta
per ampliar el forat per encaixar el quadre, encaixar-lo i repas. Totalment acabat.

368,69 €

BG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en munt 343,34000 €

Altres conceptes 25,35000 €

01.13.01.010 FG1B0A59 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, porta amb pany, fixat a columna per
exterior, IP65, totalment instal.lat.

333,46 €

BG1B0A50 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa 316,45000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,33000 €

Altres conceptes 12,68000 €

01.13.01.011 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 48
mòduls i muntatge superficial

63,90 €

BG13U010 u Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls m 43,07000 €

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,25000 €

Altres conceptes 19,58000 €

01.13.01.012 KG144K02J1Xu Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i pany, per a quatre fileres de divuit
mòduls i muntada superficialment. Article: ref. 68964-31 de la sèrie Armaris de distribució de
superfície de SIMON

92,68 €

BG144K02J1X u Armari de distribució per a muntatge de superfície amb porta opaca, de 4 fila i 72 mòd 90,47000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,30000 €

Altres conceptes 0,91000 €

01.13.01.013 EG16132S u Caixa de proba de terres  IP-54,  de superfície 28,53 €

BG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-5 1,48000 €

Altres conceptes 27,05000 €

01.13.01.014 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54,
encastada

8,05 €

BG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-5 1,48000 €

Altres conceptes 6,57000 €

01.13.01.015 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 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

3,47 €

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag 1,80540 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
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Altres conceptes 1,52460 €

01.13.01.016 EG21H71H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 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

4,11 €

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag 2,34600 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 1,62400 €

01.13.01.017 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 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

1,11 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,45900 €

Altres conceptes 0,65100 €

01.13.01.018 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 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

1,27 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,62220 €

Altres conceptes 0,64780 €

01.13.01.019 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

1,47 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,82620 €

Altres conceptes 0,64380 €

01.13.01.020 EG2A3GA1 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2
compartiments com a màxim, muntada sobre paraments

8,62 €

BGW2A200 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,33000 €

BG2A3GA1 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 50x100 mm, d'1 t 5,89560 €

Altres conceptes 2,39440 €

01.13.01.021 EG2A1202 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm i muntada superficialment 6,84 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,35000 €

BG2A1200 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm 4,10040 €

Altres conceptes 2,38960 €

01.13.01.022 EG2C1841 m Safata aïllant de PVC llisa, de 50x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
directament sobre paraments verticals

15,23 €

BG2C1080 m Safata aïllant de PVC llisa, de 50x100 mm 7,07880 €

BG2Z10D0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària 4,83480 €

Altres conceptes 3,31640 €

01.13.01.023 EG2DF3E1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

12,28 €

BGY2ABE1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en 3,52000 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 39

BG2DF3E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm 3,92000 €

Altres conceptes 4,84000 €

01.13.01.024 EG2DF3F4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

17,07 €

BG2DF3F0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm 4,43000 €

BG2Z003A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçàri 3,14000 €

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en 3,70000 €

Altres conceptes 5,80000 €

01.13.01.025 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,83 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,00980 €

Altres conceptes 0,82020 €

01.13.01.026 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,35 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,20280 €

Altres conceptes 1,14720 €

01.13.01.027 EG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

31,67 €

BG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bip 24,08000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,24000 €

01.13.01.028 EG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

30,05 €

BG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bi 22,46000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,24000 €

01.13.01.029 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

30,45 €

BG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bi 22,86000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,24000 €

01.13.01.030 EG414D9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

31,13 €

BG414D9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bi 23,54000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,24000 €
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01.13.01.031 EG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

31,67 €

BG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bi 24,08000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,24000 €

01.13.01.032 EG414D9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

33,04 €

BG414D9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bi 25,45000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,24000 €

01.13.01.033 EG414DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

53,63 €

BG414DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te 45,47000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,81000 €

01.13.01.034 EG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

55,82 €

BG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te 47,66000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,81000 €

01.13.01.035 EG414DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

56,90 €

BG414DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te 48,74000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,81000 €

01.13.01.036 EG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

59,68 €

BG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te 51,52000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,81000 €

01.13.01.037 EG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

103,29 €

BG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, te 95,13000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 7,81000 €
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01.13.01.038 KG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

137,35 €

BG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 127,28000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 9,72000 €

01.13.01.039 KG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

145,09 €

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 135,02000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 9,72000 €

01.13.01.040 KG415DJO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

202,40 €

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 135,02000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 67,03000 €

01.13.01.041 KG415DJW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

243,37 €

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 135,02000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 108,00000 €

01.13.01.042 KG41HBNP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat
a 160 A, regulable, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, compren també
els toroïdals de cada fase per la protecció diferencial i tot el petit material, de 36 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

569,72 €

BG41HBNP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxim 390,29000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

Altres conceptes 179,08000 €

01.13.01.043 KG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

71,12 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 60,70000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

Altres conceptes 10,10000 €

01.13.01.044 KG42129HJ1J u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 78240-62 de la serie
Interruptors diferencials gama domèstica de SIMON

63,62 €

BG42129HJ1J u Interruptor diferencial de tensió nominal 230 V AC, d'intensitat nominal 40 A, intensitat 53,20000 €
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BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

Altres conceptes 10,10000 €

01.13.01.045 KG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

112,43 €

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 99,15000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

Altres conceptes 12,96000 €

01.13.01.046 KG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

139,16 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 125,88000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

Altres conceptes 12,96000 €

01.13.01.047 KG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 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

133,64 €

BG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intens 123,22000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

Altres conceptes 10,10000 €

01.13.01.048 KG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 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

206,28 €

BG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intens 193,00000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

Altres conceptes 12,96000 €

01.13.01.049 KG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

153,64 €

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tet 140,36000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

Altres conceptes 12,96000 €

01.13.01.050 KG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

243,03 €

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, t 227,85000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

Altres conceptes 14,86000 €
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01.13.01.051 EG61303A u Caixa de mecanismes, d'un element per encastar a canal de pvc. o alumini, preu mitjà, encastada 1,91 €

BG613030 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu mitjà 1,40000 €

Altres conceptes 0,51000 €

01.13.01.052 EG61L021ITH u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt ref. 27821-35 de la serie
Caixes de superfície Simon 27play de SIMON , muntada superficialment

12,10 €

BG61L020ITH u Caixa de superfície, 68x130x50mm, per a 2 mòduls ample ó 4 estrets, admet mecanis 7,16000 €

Altres conceptes 4,94000 €

01.13.01.053 EG613031 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu mitjà, encastada 2,12 €

BG613030 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu mitjà 1,40000 €

Altres conceptes 0,72000 €

01.13.01.054 EG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,
encastat

9,49 €

BG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econ 4,35000 €

Altres conceptes 5,14000 €

01.13.01.055 KG621J92IWF u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjàref. 75251-39 + ref. 75010-30 de SIMON , encastat

20,78 €

BG621J92IWF u Commutador de creuament universal, 10 AX 250 V + Tecla per a mecanisme universal 15,64000 €

Altres conceptes 5,14000 €

01.13.01.056 KG621G92IW u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 26201-39 +
ref. 28010-30 de SIMON , encastat

10,18 €

BG621G92IW u Commutador, 10 AX 250V + Tecla per a mecanisme, Simon 28, de color blanc neu,ref. 5,04000 €

Altres conceptes 5,14000 €

01.13.01.057 KG62199TC8 u Interruptor de targeta, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tapa frontal, preu alt
ref. 18068-AN de la sèrie Iris de BJC , encastat més pany elèctric i part proporcional des sofware
i harware pel control i programació de les targetes.
Compren l'interruptor, el contactor caixa de mecanismes, part proporcional de conductor elèctric,
petit material i totalment instal·lat.

172,48 €

BG62199TC8 u Interruptor de tarjeta IRIS, de tipus universal, amb 1 microrruptor de 10 A de intensida 25,61000 €

Altres conceptes 146,87000 €

01.13.01.058 EG628HD2C2 u Interruptor regulable, de tipus modular, 10 AX/250 V, preu mitjà ref. U3.213.18 de la serie
UNICA d'EUNEA , muntat sobre bastidor o caixa

20,92 €

BG628HD2C2 u Commutador doble de tipus modular, de mòdul ample, bipolar (2P), 10 AX 250 V, amb 5,44000 €

Altres conceptes 15,48000 €

01.13.01.059 EG681122 u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal, per a càrregues resistives
de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat

Interruptor regulable de Philips model Universidad ID 8620/00 Dali, dimer o similar.

163,37 €

BG681122 u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal, per a càrregues 87,92000 €

Altres conceptes 75,45000 €

01.13.01.060 EG63D15R u Presa de corrent de per encastar a canal o a caixa de superfície, bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

8,71 €
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BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,31000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 2,40000 €

Altres conceptes 6,00000 €

01.13.01.061 EG63D15Ñ u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a caixa de superfície,
tetrapolar amb presa de terra, (4P+T), 32 A 400 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntada superficialment

36,60 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,31000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 2,40000 €

Altres conceptes 33,89000 €

01.13.01.062 EG63D15S u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a caixa de superfície,
tetrapolar amb presa de terra, (4P+T), 16 A 400 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntada superficialment

20,67 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,31000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 2,40000 €

Altres conceptes 17,96000 €

01.13.01.063 EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat 2,45 €

BG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic 1,60000 €

Altres conceptes 0,85000 €

01.13.01.064 EG671122C8 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 18002 de la serie Iris de BJC ,
col·locat

4,29 €

BG671122C8 u Marc de 2 elements per a mecanismes universals IRIS, horitzontal, de color blanc, ref. 3,44000 €

Altres conceptes 0,85000 €

01.13.01.065 EG671132C8 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu mitjà ref. 18003 de la serie Iris de BJC ,
col·locat

6,90 €

BG671132C8 u Marc de 3 elements per a mecanismes universals IRIS, horitzontal, de color blanc, ref. 6,05000 €

Altres conceptes 0,85000 €

01.13.01.066 FG151832 u Caixa modular de plàstic, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment amb tres bases
monofàsicas schuko de 16 A. i una base trifasica tipus Cetac de 16 A. amb les corresponets
proteccions magnetotermiques en la mateixa caixa.

Totalment instal.lada i connectada.

68,49 €

BG151832 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65 8,48000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 1,40000 €

Altres conceptes 58,61000 €

01.13.01.067 KG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal.

0,73 €

BG321120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V- 0,18360 €

Altres conceptes 0,54640 €

01.13.01.068 KG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal.

0,85 €

BG321130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V- 0,30600 €

Altres conceptes 0,54400 €
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01.13.01.069 KG321156 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal.,

1,85 €

BG321150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V- 0,69360 €

Altres conceptes 1,15640 €

01.13.01.070 KG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

1,32 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,77520 €

Altres conceptes 0,54480 €

01.13.01.071 KG312334 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 tub

1,60 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,06080 €

Altres conceptes 0,53920 €

01.13.01.072 KG312354 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 tub

3,55 €

BG312350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 2,10120 €

Altres conceptes 1,44880 €

01.13.01.073 KG312374 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

6,53 €

BG312370 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 4,72260 €

Altres conceptes 1,80740 €

01.13.01.074 KG312534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

1,89 €

BG312530 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,34640 €

Altres conceptes 0,54360 €

01.13.01.075 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

4,16 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 2,71320 €

Altres conceptes 1,44680 €

01.13.01.076 KG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

5,50 €

BG312560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 4,04940 €

Altres conceptes 1,45060 €

01.13.01.077 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

7,83 €

BG312570 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 6,01800 €

Altres conceptes 1,81200 €
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01.13.01.078 KG312584 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

10,98 €

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 9,16980 €

Altres conceptes 1,81020 €

01.13.01.079 KG3125A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

22,82 €

BG3125A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 20,46120 €

Altres conceptes 2,35880 €

01.13.01.080 KG3125B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

32,25 €

BG3125B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 28,98840 €

Altres conceptes 3,26160 €

01.13.01.081 KG3125C4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

41,39 €

BG3125C0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 38,12760 €

Altres conceptes 3,26240 €

01.13.01.082 KG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 5,97 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,18320 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,31000 €

Altres conceptes 4,47680 €

01.13.01.083 FGD1222E 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

22,43 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 10,28000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,71000 €

Altres conceptes 8,44000 €

01.13.01.084 KG144602 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i
muntada superficialment

61,36 €

BG144602 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de dotze mòd 59,15000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,30000 €

Altres conceptes 0,91000 €

01.13.01.085 E4445325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Perfil rectangular per suportar safates i canals d'instal·lacions i barres de focus, les
característiques de les mateixes es definiran duran la direcció d'obra.

1,74 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 0,96000 €

Altres conceptes 0,78000 €
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01.13.01.086 GM111110 u Detector d'infrarrojos amb temporització, amb actuació dierecta sobre l'enllumenat , segons
norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat o de superfície.

29,04 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,32000 €

BM111110 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma U 20,02400 €

Altres conceptes 8,69600 €

01.13.02.001 EH61R2C9 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Lluminària totalment instal·lada, compren tot el petit material, fixació al sostre, tubs de
fluorescència, part proporcional de la instal·lació elèctrica i totalment instal·lada i en
funcionament.

68,43 €

BH61R7CA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no e 63,00000 €

Altres conceptes 5,43000 €

01.13.02.002 EHB1U010 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V LED37S/840 PSU W60L60  o similar.
Característiques :Flux lluminós (Lluminària): 3700 lm. Flux lluminós (Làmpades): 3700 lm.
Potencia de las lluminàries: 37.5 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Códi CIE Flux: 59
87 97 100 100. Làmpada: 1 x LED37S/840/- (Factor de correcció 1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

125,40 €

BHB1U010 u Llum estanc amb difusor de cubeta de plàstic i tub fluorescent de 18 W, de forma recta 22,01000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,79000 €

Altres conceptes 100,60000 €

01.13.02.003 EH113524 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V LED27S/840 PSU W60L60 o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2700 lm. Flux lluminós (Làmpades): 2700 lm.
Potencia de las lluminàries: 24.5 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59
87 97 100 100. Làmpada: 1 x LED27S/840/- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

113,68 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,48000 €

BH113520 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat 90,76000 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 5,60000 €

Altres conceptes 16,84000 €

01.13.02.004 EH11352A u Lluminària  PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840. o similar.
Caracteristiques : Flux lluminós (Lluminària): 1100 lm. Flux lluminós (Làmpades): 1100 lm.
Potencia de las lluminàries: 11.0 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 61
90 98 100 100. Làmpada: 1 x LED10S/840/- (Factor de correcció 1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

37,43 €

BH113520 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat 27,22800 €
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BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 5,60000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,48000 €

Altres conceptes 4,12200 €

01.13.02.005 EH11352G u Lluminària PHILIPS BY120P G3 1xLED1055/840 WB o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 10500 lm. Potencia de las lluminàries: 85.0 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE lux: 69 94 99 100 100. Làmpada: 1 x
LED105S/840/- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

277,92 €

BH113520 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat 90,76000 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 5,60000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,48000 €

Altres conceptes 181,08000 €

01.13.02.006 EH11352B u Lluminària PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000 lm. Flux lluminós (Làmpades): 4000 lm.
Potencia de las lluminàries: 38.0 W. Classificació lluminàries segond CIE: 97. Codi CIE Flux: 48
81 95 97 100. Làmpada: 1 x LED40S/840/- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

70,31 €

BH113520 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat 45,38000 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 5,60000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,48000 €

Altres conceptes 18,85000 €

01.13.02.007 EH11352C u Lluminària  tipus aplic  PHILIPS WL 120V LED  165/830 PRS GR o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700 lm. Potencia de las lluminàries: 24 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

58,01 €

BH113520 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat 36,30400 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 5,60000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,48000 €

Altres conceptes 15,62600 €

01.13.02.008 EH11352D u Punt de llum tipus encastat PHILIPS BBG 120 LED 36 - 5.3 W. - 2700 -GU10 WH 50W o
similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700 lm. Potencia de las lluminàries: 24 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

30,78 €
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BH113520 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat 9,07600 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 5,60000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,48000 €

Altres conceptes 15,62400 €

01.13.02.009 EH11352E u Lluminària tipus downlight  PHILIPS DN125B LED205/830 PSR WH o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2000 lm. Potencia de las lluminàries: 24 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

50,74 €

BH113520 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat 9,07600 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 5,60000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,48000 €

Altres conceptes 35,58400 €

01.13.02.010 EH11352K u Lluminària PHILIPS LL121X 1 LED 455/840 V WB o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000 lm. Flux lluminós (Làmpades): 4500 lm.
Potencia de las lluminàries: 38.0 W. Classificació lluminàries segons CIE: 97. Codi CIE Flux: 48
81 95 97 100. Làmpada: LL121X 1 LED 455/840 V WB- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminària totalment instal·lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en
funcionament. S'acompanyarà certificat de la garantia i període de la mateixa.

152,86 €

BH113520 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat 45,38000 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 5,60000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,48000 €

Altres conceptes 101,40000 €

01.13.03.001 EP74CD31DLI u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a
72 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 1500 x 600 x 400 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau
ref. VD0.112.36U6 de la sèrie UNICA SYSTEM d'EUNEA , col·locat

1.416,32 €

BP74CD30DLI u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capac 1.380,10000 €

Altres conceptes 36,22000 €

01.13.03.002 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, no gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb
alimentació a 240V, col·locat i connectat

116,24 €

BP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, no gestionable, per a armari tipus rack 43,75000 €

Altres conceptes 72,49000 €

01.13.03.003 EP7E111C u Conversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 ports 100 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

157,17 €

BP7E111C u Conversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 port 100 Mbps de fibra optica amb conector tipus S 84,68000 €

Altres conceptes 72,49000 €
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01.13.03.004 EP7ZE071 u Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre d'antiparàsits,
per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

105,08 €

BP7ZE071 u Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre d'ant 99,03000 €

Altres conceptes 6,05000 €

01.13.03.005 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a 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

1,29 €

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a 0,74550 €

Altres conceptes 0,54450 €

01.13.03.006 KP731J81000 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament ref. VD5.477 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA , muntat
sobre suport de mòdul estret. Altres articles: ref. VDI88200 de la serie Llocs de treball d'Infraplus
de HIMEL

15,81 €

BP73J180DL5 u Connector senzill tipus RJ45, categoria 6 STP, ref. VD5.477 de la serie UNICA SYSTE 10,42000 €

BP7ZSR10DT u Suport de policarbonat per a connectors tipus RJ45, adptable (permet la connexió d'ele 1,96000 €

Altres conceptes 3,43000 €

01.13.03.007 EG2A1202 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm i muntada superficialment 6,84 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,35000 €

BG2A1200 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm 4,10040 €

Altres conceptes 2,38960 €

01.13.03.008 EG2DF3E1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

12,28 €

BGY2ABE1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en 3,52000 €

BG2DF3E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm 3,92000 €

Altres conceptes 4,84000 €

01.13.03.009 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a us interior, instal.lat superficialment i
connectat

276,43 €

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g, amb antena o 131,45000 €

Altres conceptes 144,98000 €

01.13.03.010 EP7ZA211 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 1 ventilador de tipus
centrífug, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 1200 m3/h,
col·locat

324,19 €

BP7ZA211 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 1 ventilador de tip 317,88000 €

Altres conceptes 6,31000 €

01.13.03.011 EP7394E2JH8 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de mòdul ample doble, amb quatre bases
monofàsiques tipus schucko, amb connector RJ45 quàdruple, categoria 6 F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà ref. S096CF/9 de la serie CAT.6 FTP
(apantallats) de SIMON , muntada sobre caixa o bastidor.

Compren tot el material i totalment instal.lada (connexions de veu i dades i les bases
monofàsiques també connectades)

119,19 €

BP7394E2JH8 u Placa CIMA V&D plana sense guardapols i amb 4 connectors cat.6 FTP, acabat blanc 100,14000 €
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Altres conceptes 19,05000 €

01.13.04.001 EG1B045I u Partida alçada, per legalitzalitzar la instal.lació de climatització, fer els certificats i acompanyar
inpecció i taxes de l'ECA.

1.508,36 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,33000 €

BG1B0450 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa 145,96000 €

Altres conceptes 1.358,07000 €

01.13.04.002 KEG13119 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 1,7 kW a 1.9
Kw. fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 1.7 Kw. i de calefacció de 1.9 Kw. i 29 dB(A). Model
PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per
la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

629,53 €

BEG13119 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat 277,88000 €

Altres conceptes 351,65000 €

01.13.04.003 KEG1311A u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, 2.8 kW a 3.2 Kw.
fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 2.8 Kw. i de calefacció de 3.2 Kw. i 29 dB(A). Model
PKFY-P25VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per
la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

643,08 €

BEG13119 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat 277,88000 €

Altres conceptes 365,20000 €

01.13.04.004 KEG1311B u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 3.6 kW. i 4 Kw.
en fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 3.6 Kw. i de calefacció i 4 Kw. en calor i 29 dB(A). Model
PKFY-P32VHM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per
la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

653,80 €

BEG13119 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat 277,88000 €

Altres conceptes 375,92000 €

01.13.04.005 KEG1311D u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 5.6 kW i 6.3 Kw.
en fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 6.3 Kw. i de calefacció de 5.6 Kw. i 29 dB(A). Model
PKFY-P50VHM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per
la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

690,79 €

BEG13119 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat 277,88000 €

Altres conceptes 412,91000 €
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01.13.04.006 KEG1311E u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 7.1 kW i 8 Kw.
en calor/fred, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de calefacció i de 8 Kw. en fred i 29 dB(A). Model PKFY-P63VKM-E,
gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per
la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

855,77 €

BEG13119 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat 277,88000 €

Altres conceptes 577,89000 €

01.13.04.007 KEG1311F u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 11.2 kW de
potència frigorífica a 12.5 Kw. en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat
nominal de refrigeració de 11.2 kW a 12.5 Kw. en fred/calor. i 29 dB(A). Model
PKFY-P100VKM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per
la seva instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

1.056,01 €

BEG13119 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat 277,88000 €

Altres conceptes 778,13000 €

01.13.04.008 EED541A3 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a
sistemes de 2 tubs, amb 130 a 145 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, , amb alimentació elèctrica de 400 V, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació, col·locada

Unitat exterior model PUHY-P1050YSKB-A1, tipus bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 130 Kw.  a 145 kW fred/calor. o similar.
Compren tota la unitat exterior amb tot el petit material necessari (antivibratoris de molla, etc.).
Totalment instal.lada i en servei.

34.753,29 €

BED541A3 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per 29.840,63000 €

Altres conceptes 4.912,66000 €

01.13.04.009 EED541AA u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a
sistemes de 2 tubs, amb 15.5 Kw. en fred i 18 Kw. en calor, amb alimentació elèctrica de 400 V, i
fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat esterior model PUMY-P140VKM2 tipus INVERTER (Serie MULTI-S), gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, monofásica de 15.5 Kw. en fred i 18 Kw. en calor. Serie
Multi-S, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.

Compren les dues unitats exteriors totalment instal.lades i en servei.

5.975,25 €

BED541A3 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per 5.371,31340 €

Altres conceptes 603,93660 €

01.13.04.010 KED5717BH0 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model SPEZ-400YKA de la casa
Mitsubishi o similar. Compren una unitat interior per conductes model PEA-RP400GAQ i dues
unitat exteriors PUHZ-P200YHA, per a sistemes de 2 tubs, amb 38 kW en fred i 44 kw. en calor,
de 12.47 a 13.43 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 400 V,
amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, bomba
d'aigua per condensats, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació, totalment instal.lada ( unitats esteriors amb antivibratoris i unitat
interior amb tota la estructura necessaria per suportar l'equip fixat al sostre i amb antivibratoris de
molla).

9.891,65 €
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Sala d'actes.

BED5717BH0 u Unitat exterior condicionadora d'aire MVD, per a sistemes de 2 tubs, connectable fins a 9.562,50000 €

Altres conceptes 329,15000 €

01.13.04.011 KED5717BH0 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model SPEZ-500YKA de la casa
Mitsubishi o similar. Compren una unitat interior per conductes model PEA-RP500GAQ i dues
unitat exteriors PUHZ-P250YHA, per a sistemes de 2 tubs, amb 44 kW en fred i 54 kw. en calor,
de 17.1 a 18.36 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 400 V,
amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, bomba
d'aigua per condensats, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació, totalment instal.lada ( unitats esteriors amb antivibratoris i unitat
interior amb tota la estructura necessaria per suportar l'equip fixat al sostre i amb antivibratoris de
molla).

Sala d'actes

12.732,65 €

BED5717BH0 u Unitat exterior condicionadora d'aire MVD, per a sistemes de 2 tubs, connectable fins a 11.250,00000 €

Altres conceptes 1.482,65000 €

01.13.04.012 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

4,56 €

BE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 2,64000 €

Altres conceptes 1,92000 €

01.13.04.013 EEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

31,05 €

BEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini la 20,19000 €

Altres conceptes 10,86000 €

01.13.04.014 EEKCA4FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

25,56 €

BEKCA4F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volum 11,07000 €

Altres conceptes 14,49000 €

01.13.04.015 EEV53100 u FGENERGY de Mitsubishi o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament de funció
addicional per l'establishment d'accions d'estalvi d'energia per diferencials de temperatura i/o
consum real, monitorizació de consums i eficiència de las unitats. Per l'ampliació de un control
AG-150A, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Pel control per consum elèctric
s'instal·laran els corresponents batímetres i plaques de connexió PAC-YG60MCA. Tot inclòs i en
servei.

1.559,03 €

BEV53100 u Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ET 1.555,40800 €

Altres conceptes 3,62200 €

01.13.04.016 EEV53200 u PAR-W21MAA-J de Mitsubishi o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament de
´´Control Remoto Sencillo´´, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per unitats ATW /
HWS. Model PAR-W21MAA-J. Tot inclòs,  accessoris de muntatge, etc .

224,82 €

BEV53200 u Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i port RS-2 221,19400 €

Altres conceptes 3,62600 €

01.13.04.017 EEV5320A u PAR-32MAA de Mitsubishi o similar. Subministre, muntatge i posta en funcionament de
´´Control Remoto Sencillo (Deluxe)´´ amb pantalla LCD retroil.luminada, gama MELANS de

125,04 €
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MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16 uds. Model PAR-32MAA. Tot inclòs, accessoris,
muntatge, etc.

BEV53200 u Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i port RS-2 110,59700 €

Altres conceptes 14,44300 €

01.13.04.018 EEV53400DJ6 u EW-50E de Mitsubishi o similar. Subministre, muntatge i posta en funcionament de ´´Control
EW-50E´´ basat en servidor web, amb funcions d'expansor del control AE-200E, gama MELANS
de MITSUBISHI ELECTRIC, per 50 g./50 uds. Modelo EW-50E. Tot inclòs, accessoris,
muntatge, etc.

1.653,91 €

BEV53400DJ6 u Unitat de control i supervisió per instal.lacions per instal·lacions Giacoklima, amb mòd 747,77000 €

Altres conceptes 906,14000 €

01.13.04.019 EEV5320H u PZ-61DR-E o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament de control remot amb
programació setmanal, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, o similar per 1 grup de fins
16 unitats. Model PZ-61DR-E. Inclou accessoris de muntatge.

132,97 €

BEV53200 u Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i port RS-2 110,59700 €

Altres conceptes 22,37300 €

01.13.04.020 EEK27DAS u Reixeta metàl·lica amb lames horitzontals de protecció en impulsió o retorn, pintat amb
imprimació antioxidant i color d'acabat de 400x800 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

100,67 €

BEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini la 20,19000 €

Altres conceptes 80,48000 €

01.13.04.021 EG1B045D u Partida alçada, per fer una estructura metàl·lica mitjança uns perfils estructurals de 120x70 mm.
soldats al cavall i a la paret de carrega per suportar les dues maquines de clima i les dues de
renovació d'aire de la sala de creació. Seran uns 8 perfils amb una llargària aproximada de 3,5
metres cada un.

Aquest perfils es pintaran amb una capa d'imprimació antioxidant i una d'acabat.

515,40 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,33000 €

BG1B0450 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa 58,38400 €

Altres conceptes 452,68600 €

01.13.05.001 KEUHA051G u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador entàlpic, model LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500/1875/1250/625 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo
LGH-250RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els accessoris de muntatge suports
fixacions al sostre antivribratoris, filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc.
Totalment acabat i en  servei.

6.946,51 €

BEUHA051G u Unitat de renovació d'aire per a integrar en l'interior de la carcassa del radiador, amb fil 910,64000 €

Altres conceptes 6.035,87000 €

01.13.05.002 KEUHA051 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador entàlpic, model LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo
LGH-200RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els accessoris de muntatge suports
fixacions al sostre antivribratoris, filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc.
Totalment acabat i en  servei.

5.666,38 €
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BEUHA051 u Unitat de renovació d'aire amb cos de planxa d'acer amb filtre i ventilador radial, per a 1.139,48000 €

Altres conceptes 4.526,90000 €

01.13.05.003 KEUHA05A u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador entàlpic, model LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 1500/1125/750/375 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo
LGH-150RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els accessoris de muntatge suports
fixacions al sostre antivribratoris, filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc.
Totalment acabat i en  servei.

5.096,64 €

BEUHA051 u Unitat de renovació d'aire amb cos de planxa d'acer amb filtre i ventilador radial, per a 569,74000 €

Altres conceptes 4.526,90000 €

01.13.05.004 EE51LQ1AHI8 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior d'alumini ref. 24424 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER , muntat de forma suspesa al sostre del local o encastat en el
celras.

20,76 €

BE51LQ10HI8 m2 Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por alumini (alumini visto + malla de fibr 6,88500 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,05000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, d 0,24000 €

Altres conceptes 11,58500 €

01.13.05.005 EE51LQ1AHI8 m2 Formació de revestiment amb planxa Climaver d'ISOVER de les màquines de climatització i de
renovació d'aire de la sala de creació per millorar el seu aïllament acústic mitjança plaques de
llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior d'alumini ref. 24424 de la sèrie Climaver d'ISOVER , muntat de forma
adossada a les màquines de clima i ventilació.

20,76 €

BE51LQ10HI8 m2 Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por alumini (alumini visto + malla de fibr 6,88500 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,05000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, d 0,24000 €

Altres conceptes 11,58500 €

01.13.05.006 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

4,56 €

BE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 2,64000 €

Altres conceptes 1,92000 €

01.13.05.007 EEK97307 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 35,67 €

BEK97300 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 250 mm de diàmetre 21,18000 €

Altres conceptes 14,49000 €

01.13.05.008 EEKCA4FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volumètrica,
dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

25,56 €

BEKCA4F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volum 11,07000 €

Altres conceptes 14,49000 €

01.13.05.009 EEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

31,05 €
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BEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini la 20,19000 €

Altres conceptes 10,86000 €

01.13.05.010 EEK27AA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 300x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

27,50 €

BEK27AA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini la 16,64000 €

Altres conceptes 10,86000 €

01.13.05.011 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica,
de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

114,03 €

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla m 99,54000 €

Altres conceptes 14,49000 €

01.13.05.012 EEN11993 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595
mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i
caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre
bastidor o caixa

86,91 €

BEN11993 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9 segons la norma UNE-EN 779, de 83,29000 €

Altres conceptes 3,62000 €

01.13.05.013 EENP1293 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als
extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 140 mm de gruix com a màxim, retenció
del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat

48,93 €

BENP1293 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o 34,44000 €

Altres conceptes 14,49000 €

01.13.06.001 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment a la intempèrie

16,17 €

BM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual 7,22000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,25000 €

Altres conceptes 8,70000 €

01.13.06.002 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

63,82 €

BM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic 54,61000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,51000 €

Altres conceptes 8,70000 €

01.13.06.003 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

30,94 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,51000 €

BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic 21,73000 €

Altres conceptes 8,70000 €

01.13.06.004 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical

8,55 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí 1,50300 €
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BMSB31P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 4,19000 €

Altres conceptes 2,85700 €

01.13.06.005 EMD5141A u Teclat sense fil LCD, marca Networx, model Nx - 148 E o similar

Compren el teclat sense fils, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en
servei.

79,52 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,56000 €

BMD51410 u Marcador telefònic, amb un programa de 4 números telefònics i missatge pregravat, se 67,19000 €

Altres conceptes 11,77000 €

01.13.06.006 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

89,18 €

BM313411 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat 74,16000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 0,24480 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

Altres conceptes 14,49520 €

01.13.06.007 KM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura epòxid de color vermell, muntat superficialment

43,51 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 0,24480 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM312711 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 27A-144B/C, amb pressió i 28,48800 €

Altres conceptes 14,49720 €

01.13.06.008 KM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

22,84 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,32000 €

BM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, sego 13,82000 €

Altres conceptes 8,70000 €

01.13.06.009 KM121606 u Central de detecció d'incendis convencional per a 6 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

260,76 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €

BM121600 u Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, am 202,20000 €

Altres conceptes 57,99000 €

01.13.06.010 GM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5
i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

59,06 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,32000 €

BM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UN 50,04000 €

Altres conceptes 8,70000 €

01.13.06.011 EG312524 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, apantallat, tetrapolar, de secció
4 x 0.75 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,50 €

BG312520 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,95880 €
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Altres conceptes 0,54120 €

01.13.07.001 EMD31447 u Central de seguretat antirobatori, per a 38 zones, alarma acústica, memòria d'alarma i teclat
programable, muntada a l'interior.

Central alarma marca Neteorx, model Nx - 8 E o de característiques similars, amb una targeta
expansora marca Networx, model NX - 216  o de característiques similars.
Compren la central de seguretat antirobatori, la targeta expansora i la corresponent bateria de 12
v. 7 amp., el petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.

383,68 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,56000 €

BMD31447 u Central de seguretat antirobatori per a 4 zones, alarma acústica, memòria d'alarma i te 325,13000 €

Altres conceptes 57,99000 €

01.13.07.002 EMD5141A u Teclat sense fil LCD, marca Networx, model Nx - 148 E o similar

Compren el teclat sense fils, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en
servei.

79,52 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,56000 €

BMD51410 u Marcador telefònic, amb un programa de 4 números telefònics i missatge pregravat, se 67,19000 €

Altres conceptes 11,77000 €

01.13.07.003 EMD51417 u Marcador telefònic programable, amb un programa de 4 números telefònics, amb un missatge
pregravat, sense alimentació, muntat superficialment
Mòdul de trucada externa, marca Visonic LTD, model DL-125SP, 12 vol. o de característiques
similars.
Compren el mòdul de trucada externa, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment
instal·lat i en servei.

111,24 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,56000 €

BMD51410 u Marcador telefònic, amb un programa de 4 números telefònics i missatge pregravat, se 67,19000 €

Altres conceptes 43,49000 €

01.13.07.004 EMD1AVF6 u Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una cobertura lateral <= 12 m, amb un abast
longitudinal <= 15, muntat superficialment a la paret o sostre.
Volumètric marca Guardall, model DT 15 AM o de característiques similars.
Compren el volumètric, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.

55,43 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,28000 €

BMD1AVF6 u Detector d'infraroig i radar, combinat, amb una cobertura lateral de <= 12 m, com a mà 46,09200 €

Altres conceptes 9,05800 €

01.13.07.005 EMD1AYJ6 u Detector de trencament de vidre,  muntat superficialment al sostre o paret.
Detector de  trencament de vidre marca GE Segurity 5845 - D o de característiques similar.
Compren el detector de trencament de vidre, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment
instal·lat i en servei.

55,44 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,28000 €

BMD1AYJ6 u Detector d'infraroig i radar, combinat, amb una cobertura lateral de <= 18 m, com a mà 46,09500 €

Altres conceptes 9,06500 €

01.13.07.006 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm, col·locat en tub.

Compren el cable apantallat i el tub corrugat totalment instal.lat.

1,06 €
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BMD62A00 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm 0,52000 €

Altres conceptes 0,54000 €

01.13.07.007 EMDWC002 u Font d'alimentació auxiliar, de 13,8 vols de cc. - 3 Amp., + corrent addicional per carrega de
bateries.

Compren la font d'alimentació instal·lada, la corresponent bateria de 12 v. i 7 Amp. i en servei
amb tot el petit material necessari per la seva instal·lació.

62,63 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,28000 €

BMDWC002 u Caixa amb teclat digital, per a muntar superficialment 32,46000 €

Altres conceptes 29,89000 €

01.13.07.008 EMD43008 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, muntada a l'exterior 81,94 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,56000 €

BMD43000 u Sirena electrònica amb senyal lluminós 72,32000 €

Altres conceptes 9,06000 €

01.13.09.001 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 8 canals amb 2 GB de capacitat a 27 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 Explorer o programari remot,
port USB per còpia de seguretat, per a muntatge de superfície, instal·lat

Compren el gravador, tot el petit material necessari, totalment instal·lat, programat i en servei i
amb explicacions i demostracions pel seu us al personal de l'oficina.

478,46 €

BPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 160 GB de capacitat a 100 imatges per seg 287,94000 €

Altres conceptes 190,52000 €

01.13.09.002 EPA6U110 u Monitor industrial LCD de 32'', resolució de 1280x1024, 400 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.

341,07 €

BPA6U110 u Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, tem 337,25500 €

Altres conceptes 3,81500 €

01.13.09.003 EPA1U140 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV) per interior, color amb sensor CCD de 1/3 ´´ i visió
nocturna, resolució 700 línies, sensibilitat de 0,08 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230
Vac, relació senyal/soroll de 50 dB, compensació de contrallum, AES, ATW, DC vídeo iris,
muntada i fixada en el interior de carcassa.

Compren la càmera i la carcassa, tot el petit material necessari per la seva instal·lació i totalment
instal·lades, configurades i en servei.

69,11 €

BPA1U140 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CCD de 1/3 ´´, elements de 7 50,98500 €

Altres conceptes 18,12500 €

01.13.09.004 EP411226 m Cable coaxial per a transmissió de vídeo, d'atenuació normalamb, conductor de coure rígid,
aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del
40% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata o tub corrugat.

1,05 €

BP411220 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cint 0,61200 €

Altres conceptes 0,43800 €
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01.14.001 EL2DE1G1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
central de 2+2 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.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

29.153,76 €

BL31E1G1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i cor 22.186,02000 €

BL3M21G1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit 1.497,68000 €

Altres conceptes 5.470,06000 €

01.15.001 EQ512Q81 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu econòmic, de 100 a 149 cm
de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.

171,16 €

BQ512Q80 m2 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu econòmic, de 1 82,60000 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 55,79000 €

Altres conceptes 32,77000 €

01.15.002 EQ5Z11A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural calcària, amb el cantell interior sense polir, de
forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

73,77 €

Altres conceptes 73,77000 €

01.15.003 4DNQH6S1 u Conducte circular d'alumini flexible de diàmetre 160 mm (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits
i muntat superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

42,88 €

Altres conceptes 42,88000 €

01.15.004 EAVT136X u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de 3000 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb
teixit ignífug perforat tipus Screen, de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la cara exterior
i interior de color a definir per la DF, accionament motoritzat via cable 230 V, amb comandament
mural, per a regulació de l'altura; fixat en el sostre amb ancoratges mecànics. Inclús p/p de
ferramentes i accessoris. Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

808,83 €

BAVT136X m2 Estor enrotllable, de 3000 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit ignífug perforat 691,07850 €

Altres conceptes 117,75150 €

01.15.005 EAVT136W u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de 2500 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb
teixit ignífug perforat tipus Screen, de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la cara exterior
i interior de color a definir per la DF, accionament motoritzat via cable 230 V, amb comandament
mural, per a regulació de l'altura; fixat en el sostre amb ancoratges mecànics. Inclús p/p de
ferramentes i accessoris. Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

768,39 €

BAVT136W m2 Estor enrotllable, de 2500 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit ignífug perforat 659,17950 €

Altres conceptes 109,21050 €

01.16.001 K21R1165 u Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

112,35 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 26,56000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 4,39400 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 61

Altres conceptes 81,39600 €

01.16.002 K219KFA0 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.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

7,66 €

Altres conceptes 7,66000 €

01.16.003 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

8,96 €

Altres conceptes 8,96000 €

01.16.004 F2194JBX m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

7,79 €

Altres conceptes 7,79000 €

01.16.005 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

3,62 €

Altres conceptes 3,62000 €

01.16.006 FDKR0010 u Arranjament, col.locació a cota i anivellament d'arqueta de pou existent.amb arrencada de
bastiment i tapa, aixecament de les parets del pou, recol.locació de bastiment i tapa y col.locació
de nous graons per asolir la cota. Inclou tots els treballs i matetials necessaris per a deixar la
partida totament finalitzada.

211,89 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecánica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD 3,00000 €

FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilé de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, inclou sub 22,43252 €

Altres conceptes 186,45748 €

01.16.007 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

59,37 €

Altres conceptes 59,37000 €

01.16.008 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la demolició del graonat i el revestiment del mateix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

35,43 €

Altres conceptes 35,43000 €

01.16.009 14E22BE5 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense
incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

34,42 €

Altres conceptes 34,42000 €
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A0121000 h Oficial 1a 18,17000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 18,17000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,17000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,17000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 18,48000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,17000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 18,17000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 18,50000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 18,17000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,36000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 18,47000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 18,77000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 18,77000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 18,77000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 18,77000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 27,35000 €

A012R000 h Oficial 1a marbrista 18,17000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 16,94000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 16,94000 €

A0135000 h Ajudant soldador 17,01000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 16,94000 €

A013A000 h Ajudant fuster 17,93000 €

A013D000 h Ajudant pintor 16,94000 €

A013F000 h Ajudant manyà 17,01000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 16,91000 €

A013H000 h Ajudant electricista 16,91000 €

A013J000 h Ajudant lampista 16,91000 €

A013M000 h Ajudant muntador 16,94000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,27000 €

A0140000 h Manobre 16,07000 €

A0149000 h Manobre guixaire 16,07000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,57000 €
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,24000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 81,29000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 48,83000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 49,26000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,16000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,57000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 30,90000 €

C1503000 h Camió grua 43,57000 €

C150GT00 h Grua autopropulsada de 30 t 65,71000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 151,53000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,66000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,69000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 76,19000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,71000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,27000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,81000 €

C200G000 h Màquina de fer regates 1,73000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,20000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,82000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,10000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 44,52000 €

CRE23000 h Motoserra 3,22000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,60000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,23000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,21000 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 16,59000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 17,24000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 100,87000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,11000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,11000 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,11000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22000 €

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,80000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,80000 €

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

58,15000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,15000 €

B065770A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,79000 €

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

63,76000 €

B065CD0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

75,18000 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/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

67,50000 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

58,10000 €

B06QC76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E

84,12000 €

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

28,82000 €

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 0,37000 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 5,49000 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 2,68000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 4,98000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,67000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,13000 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 17,66000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,31000 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 1,62000 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 3,22000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,08000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,09000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,14000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09000 €
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B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,92000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,72000 €

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 4,05000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,58000 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 2,65000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,12000 €

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,30000 €

B0B51220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

50,23000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,88000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,44000 €

B0CJ4C60 m2 Perfil ondulat de planxa d'alumini anoditzat i lacat amb ones cada 120 mm, de 30 mm d'alçària i 1
mm de gruix, amb una inèrcia entre 12,5 i 13 cm4 i una massa superficial entre 3 i 3,5 kg/m2,
acabat llis color especial, segons UNE-EN 14782

18,01000 €

B0CU14AB m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
frondosa, treballat al taller

15,78000 €

B0CU35CD m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 15 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2, d0, treballat al taller

4,87000 €

B0CU37CA m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 15 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida

5,98000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 217,37000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,06000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 21,74000 €

B0D62B60 cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

11,48000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,22000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 7,25000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 0,93000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,23000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,68000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,01000 €

B0E244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,07000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecánica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,25000 €

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F1D2N2 u Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €

B0F1E2AL u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,11000 €
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B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,18000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

0,13000 €

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,14000 €

B0FG5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

14,39000 €

B147UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1

459,52000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

73,24000 €

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)

4,59000 €

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)

43,94000 €

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)

83,00000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,81000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,90000 €

B44Z5022 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

1,47000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i
amb una capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,15000 €

B44Z7A2A kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,24000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,14000 €

B44ZJ032 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i galvanitzat

1,64000 €

B4LD0404 m Semibigueta de formigó armat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura de capacitat mecànica
compresa entre 120 i 160 kN

6,93000 €

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131
kN

7,24000 €

B4LZ570J m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 18 cm 5,07000 €
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B4LZ570L m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm 5,54000 €

B5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle
per a soldar la impermeabilització

10,58000 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,09000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,25000 €

B61C4AA0 u Vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat
superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm

3,58000 €

B61ZJTP0 u Ancoratge de tancament primari de doble moviment, horitzontal i vertical, amb platina de fixació
soldada a l'estructura i omega amb rodó diàmetre 5mm, tot d'acer inoxidable, tipus Faster o similar

4,50000 €

B61ZU310 u Travada de parets amb connector de fil d'acer galvanitzat de D 4 mm en forma de Z, de 50x250x50
mm amb una volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants

2,63000 €

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per
a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

104,00000 €

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per
a formar divisòria entre cabines sanitàries

79,70000 €

B66E032X m2 Mampara modular de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral translúcid, junt entre vidres amb
silicona, sense perfils entre mòduls, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

156,47000 €

B66E9333 m2 Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, amb
mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini

325,00000 €

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i
suports, d'acer inoxidable

36,50000 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L
per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

15,89000 €

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària 0,92000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,02000 €

B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària 0,88000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,99000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,53000 €

B7113090 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de feltre de material polièster de 130 g/m2 4,40000 €

B7114090 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de material polièster de 130 g/m2 5,18000 €

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2

7,25000 €

B711A0L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2

7,49000 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,20000 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,68000 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,76000 €

B7C100AE m3 Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 170,89000 €

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,15000 €

B7C23300 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 30 mm de gruix, de 30 kPa de tensió
a la compressió, de 0,65 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

2,33000 €

B7C2E4G0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 40 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície
acanalada i amb cantell recte

6,88000 €

B7C2E650 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell recte

9,46000 €

B7C2EA30 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 100 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i

17,14000 €
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amb cantell encadellat

B7C72B1X m2 Làmina ACUSTISOL o similar, formada per una làmina elàstomèrica EPDM i un substrat compost
de fragments de cautxú reciclat, de 8 mm d'espessor i un pes de 5 kg/m², per a una frequancia de
treball superior a 33 Hz  i una reducció a 125 Hz de soroll d'impacte de 27 dB

8,69000 €

B7C75300 m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,32000 €

B7C76DA0 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) per a aïllaments autoadhesiva de 5 kg/m2 de pes i 2,5 mm de
gruix

5,77000 €

B7C7B032 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
5 dB

0,92000 €

B7C7B052 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
5 dB

1,31000 €

B7C7B096 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
12 dB

2,18000 €

B7C7X15X m2 Panells de cautxú reciclat premsat ACUSTILASTIC o similar, de 1000x500x50 mm, i un pes de 20
kg/m², per a una frequencia de treball superior a 12 Hz i una reducció a 125 Hz de soroll d'impacte
de 39 dB

20,32000 €

B7C966D0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de 50 mm de gruix amb malla metàl·lica 4,32000 €

B7C9H400 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 30
mm de gruix

1,98000 €

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,10000 €

B7CDP420 m2 Placa de fibres de polièster fonoabsorbent de 20 kg/m3 de densitat, de 40 mm de gruix 3,87000 €

B7CF9000 m2 Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM , de 21 mm de gruix i 5
kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 56,4 dB(A)

7,80000 €

B7CPA533 m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3000x350 mm, gruix 50 mm amb llana
mineral de roca amb vel negre, gruix de la planxa perforada 0,5 mm

29,66000 €

B7CPA79X ut Plafó acústic tipus ACUSTIART, de Acústica Integral o similar, de 1500x1000 mm gruix 50 mm,
format per una estructura d'alumini perforat reblert de material absorbent de fibra de polièster tipus
ACUSTIFIBER F, i revestiment de tot el plafó amb teixit.

151,34000 €

B7CRN20X u Amortidor metàl·lic de molla, de 92x82x105 mm, de 6 kg de càrrega mínima i 15 kg de càrrega
màxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi color blau, cassoleta
metàl·lica en el seu extrem superior amb rosca, cassoleta de cautxú en el seu extrem inferior i cos
metàl·lic, per suspendre de sostre o estructura.

6,30000 €

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,21000 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,24000 €

B7CZ2P00 u Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària 0,35000 €

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,76000 €

B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs 0,44000 €

B7J20170 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm 0,23000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,01000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,84000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,05000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,81000 €

B81ZA8C0 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell
recte de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment de 12 mm

2,57000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,15000 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 8

MATERIALS

B842R93X m2 Placa de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre color blanc,
amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21 mm de gruix,
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0

24,59000 €

B8431133 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm
i 25 mm de gruix, amb cantell ranurat (C) , segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència
al foc B-s1, d0

16,22000 €

B8446200 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, acabat llis , de 600x600 mm i vora recte
( E) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0

16,68000 €

B84A5D0L m2 Lamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular amb
pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, per a muntar sense separació, amb acabat de la
cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa

32,79000 €

B84Z4510 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 35 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,36000 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,79000 €

B84Z8H11 m2 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat
en forma d'omega amb troquel per fixació clipada, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m

6,74000 €

B84ZA1RX ut Conjunt de 4 punts d'ancoratge de les plaques, format per:
4 ut SQUESELOC 1 m rosca mascle M6 amb acabar decoratiu .
4 ut TWISCLIP per perfils de sostre
4 ut cargols
4 ut multitacs

22,32000 €

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,92000 €

B84ZS065 u Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica
per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2

3,94000 €

B863CAB8 m2 Planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, acabat lacat color estàndard, treballat al taller 23,09000 €

B863CDC8 m2 Planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller 30,19000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,25000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,09000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,46000 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 7,17000 €

B8JAU010 m Peça per a coronament de paret, de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

8,86000 €

B8KA7M62 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs

10,58000 €

B8L122BX u Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm 12,94000 €

B8L122HX u Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm 20,01000 €

B8Z101AE m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2 3,70000 €

B8Z524HA m Motllura de fibres de fusta i resines sintètiques fabricada per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i
de 60 a 70 mm d'amplària, densitat >= 800 kg/m3, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa amb els cantells arrodonits

5,53000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,15000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,60000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,14000 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 9

MATERIALS

B9C31324 m2 Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior 10,34000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,90000 €

B9P67A78 m2 Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de 3,2mm de gruix 19,05000 €

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,18000 €

B9QG9G6H m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de cirerer de
qualitat alta envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 15
mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió

36,26000 €

B9UAA010 m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària 6,98000 €

B9VD0A75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

22,55000 €

BADGU02X u Porta de planxa perforada d'acer galvanitzat de dues fulles batents i bastiment amb perfil laminat
d'acer, per a un buit d´obra de 190x90 cm, amb pany i passadors

149,60000 €

BAF1449X m2 Finestra d'alumini lacat color, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra fins a 2 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

199,67000 €

BAF1C57X m2 Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 6,24
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, 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

84,25000 €

BAF1E49X m2 Balconera d'alumini lacat color, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 3 a 6 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

169,66000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,46000 €

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 4,43000 €

BANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària

27,77000 €

BANA61D6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

31,64000 €

BANA61F6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 160 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

41,31000 €

BANCA840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210
cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat

182,69000 €

BAP371F6 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 160 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

78,09000 €

BAQDD486 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta
xapada, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

64,26000 €

BAQDD48X u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta
xapada, de 120 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

85,68000 €

BAQDD48Z u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta
xapada, de 150 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

107,10000 €

BAQDS18C u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb
acabat de pi envernissat

71,87000 €

BAQQ8271 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta de 70 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

26,87000 €

BAQQ8273 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta de 70 cm d'amplària i de 180 cm d'alçària

55,49000 €

BATACR38 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de
material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 100 cm d'amplària, 200
cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de tanca a pressió p/lleva

1.246,11000 €
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BATADS3M u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de
material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents de 180 cm d'amplària,
200 cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de tanca a pressió
p/lleva+clau

2.151,87000 €

BATAER34 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de
material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 80 cm d'amplària, 200
cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de tanca a pressió
p/lleva i vidre de diàmetre 30cm incorporat a la fulla

1.240,31000 €

BAU15A20 m2 Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb
una massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana
mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament
manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior

390,84000 €

BAVT136W m2 Estor enrotllable, de 2500 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit ignífug perforat tipus
Screen, de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la cara exterior i interior de color a definir
per la DF. inclús p/p d'ancoratges mecànics per a fixació al suport. Inclou la motorització d'estor
enrotllable via cable 230 V, amb comandament mural, per a regulació de l'altura.

627,79000 €

BAVT136X m2 Estor enrotllable, de 3000 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit ignífug perforat tipus
Screen, de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la cara exterior i interior de color a definir
per la DF. inclús p/p d'ancoratges mecànics per a fixació al suport. Inclou la motorització d'estor
enrotllable via cable 230 V, amb comandament mural, per a regulació de l'altura.

658,17000 €

BAZ2CF42 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 160x 210cm, de pi envernissat,
per a 2 fulles

79,01000 €

BAZGC2G0 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles corredisses, de preu alt 28,13000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 25,25000 €

BAZGD370 u Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà 22,24000 €

BAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125

255,65000 €

BB121EA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de
100 cm de d'alçària

66,72000 €

BB14F96X m Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb
suports metàl·lics per a la seva fixació al parament amb ancoratge mecànic amb cargol de cap
aixamfranat amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat.

20,51000 €

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

76,77000 €

BB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm
per a fixar mecànicament

19,55000 €

BC1F9931 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

61,14000 €

BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 3 m, per a encolar

1,96000 €

BD13177B 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 3 m, per a encolar

2,60000 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 13,31000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,16000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,44000 €

BD3Z2AA8 u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 63,42000 €

BD514DJ0 u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana 15,85000 €

BD7K3320 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

9,01000 €

BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

21,05000 €
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BDDZV001 u Gra? per a pou de registre de polipropil? de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,47000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,57000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,02000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 15,08000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 41,24000 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,25000 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,95000 €

BE42H6S0 m Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits

3,37000 €

BE51LQ10HI8P m2 Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por alumini (alumini visto + malla de fibra de vidre +
kraft + vel de vidre) por el exterior i pel interior amb un teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecánica (teixit NETO). 3x1,19 m gruix 25 mm, conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(mK) a 10ºC, ref.
24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER

13,77000 €

BE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm
d'amplària i planxa d'acer galvanitzat

2,64000 €

BED541A3 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes
de 2 tubs, de 68 a 73 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 1,5 a 2 kW
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 230 V, amb producció ACS, amb
funcionament del compressor gas natural, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i
accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació

29.840,63000 €

BED5717BH05 u Unitat exterior condicionadora d'aire MVD, per a sistemes de 2 tubs, connectable fins a 16 unitats
interiors, potència tèrmica de 40 kW en fred i 43 kW en calor, 13,33 W de potència elèctrica,
compressor digital scroll, i fluid frigorífic R410 A, dimensions 144x180x86 cm , ref. CL23013 de la
serie Gamma MVD de SALVADOR ESCODA

11.250,00000 €

BEG13119 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 2,2 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica
de 230 V amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a

277,88000 €

BEK27AA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 300x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

16,64000 €

BEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

20,19000 €

BEK97300 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 250 mm de diàmetre 21,18000 €

BEKCA4F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues
aletes oposades

11,07000 €

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

99,54000 €

BEN11993 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595
mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i
caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %

83,29000 €

BENP1293 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems
del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 140 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per
molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral

34,44000 €

BEUHA051 u Unitat de renovació d'aire amb cos de planxa d'acer amb filtre i ventilador radial, per a un cabal
màxim de 190 m3/h, per a col·locar integrat en radiador

569,74000 €

BEUHA051GW4 u Unitat de renovació d'aire per a integrar en l'interior de la carcassa del radiador, amb filtre tipus G2
i módem de comunicacions, ref. OXRE0,001/COM de la serie  Oxygen de JAGA

910,64000 €

BEV53100 u Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET 1.944,26000 €

BEV53200 u Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i port RS-232 1.105,97000 €

BEV53400DJ6X u Unitat de control i supervisió per instal.lacions per instal·lacions Giacoklima, amb mòdem intern per
telegestió i interface per unitat de Display KD200, ref. KM202Y001 de la serie KM202 Unitat de

747,77000 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 12

MATERIALS

control i supervisió de GIACOMINI

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 4,10000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,24000 €

BG116H80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema
Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

209,88000 €

BG13U010 u Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls muntat
superficialment

43,07000 €

BG144602 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i per a
muntar superficialment

59,15000 €

BG144K02J1XB u Armari de distribució per a muntatge de superfície amb porta opaca, de 4 fila i 72 mòduls DIN, de
dimensions 355x750x142 mm, Simon 68, ref. 68964-31 de la serie Armaris de distribució de
superfície de SIMON

90,47000 €

BG151832 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

4,24000 €

BG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
encastar

1,48000 €

BG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 4 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 550x750x175 mm

343,34000 €

BG1B0450 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa 145,96000 €

BG1B0A50 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa 316,45000 €

BG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 20,78 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial

251,60000 €

BG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 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

394,67000 €

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 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

1,77000 €

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 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

2,30000 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 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

0,45000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 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

0,61000 €

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

0,81000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,99000 €
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BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,14000 €

BG2A1200 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm 4,02000 €

BG2A3GA1 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2
compartiments com a màxim

5,78000 €

BG2C1080 m Safata aïllant de PVC llisa, de 50x100 mm 6,94000 €

BG2DF3E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm 3,92000 €

BG2DF3F0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm 4,43000 €

BG2Z003A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària 3,14000 €

BG2Z10D0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària 4,74000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,76000 €

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

1,04000 €

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

2,06000 €

BG312370 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,63000 €

BG312520 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,94000 €

BG312530 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,32000 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,66000 €

BG312560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,97000 €

BG312570 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,90000 €

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

8,99000 €

BG3125A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

20,06000 €

BG3125B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

28,42000 €

BG3125C0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

37,38000 €

BG321120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

0,18000 €

BG321130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

0,30000 €

BG321150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

0,68000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,16000 €

BG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

24,08000 €

BG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

22,46000 €

BG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

22,86000 €
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BG414D9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

23,54000 €

BG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

24,08000 €

BG414D9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

25,45000 €

BG414DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

45,47000 €

BG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

47,66000 €

BG414DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

48,74000 €

BG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

51,52000 €

BG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 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

95,13000 €

BG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

127,28000 €

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

135,02000 €

BG41HBNP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

390,29000 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

125,88000 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

60,70000 €

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

99,15000 €

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

140,36000 €

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

227,85000 €

BG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 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

123,22000 €
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BG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 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

193,00000 €

BG42129HJ1JV u Interruptor diferencial de tensió nominal 230 V AC, d'intensitat nominal 40 A, intensitat diferencial
nominal 30 mA, bipolar (2P), de 2 mòduls DIN, gama domèstica, grau de protecció IP 40, Simon
68, ref. 78240-62 de la serie Interruptors diferencials gama domèstica de SIMON

53,20000 €

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

518,10000 €

BG613030 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu mitjà 1,40000 €

BG61L020ITH6 u Caixa de superfície, 68x130x50mm, per a 2 mòduls ample ó 4 estrets, admet mecanismes, Simon
27play, de color blanc neu, ref. 27821-35 de la serie Caixes de superfície Simon 27play de SIMON

7,16000 €

BG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a
encastar

4,35000 €

BG62199TC8DY u Interruptor de tarjeta IRIS, de tipus universal, amb 1 microrruptor de 10 A de intensidad nominal,
amb tapa frontal metal.litazada, ref. 18068-AN de la serie Iris de BJC

25,61000 €

BG621G92IWC u Commutador, 10 AX 250V + Tecla per a mecanisme, Simon 28, de color blanc neu,ref. 26201-39 +
ref. 28010-30 de SIMON

5,04000 €

BG621J92IWF7 u Commutador de creuament universal, 10 AX 250 V + Tecla per a mecanisme universal, Simon 75,
de color blanc neu,ref. 75251-39 + ref. 75010-30 de SIMON

15,64000 €

BG628HD2C2Z u Commutador doble de tipus modular, de mòdul ample, bipolar (2P), 10 AX 250 V, amb tecla de
color blanc, ref. U3.213.18 de la serie UNICA d'EUNEA

5,44000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

2,40000 €

BG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic 1,60000 €

BG671122C8G4 u Marc de 2 elements per a mecanismes universals IRIS, horitzontal, de color blanc, ref. 18002 de la
serie Iris de BJC

3,44000 €

BG671132C8G7 u Marc de 3 elements per a mecanismes universals IRIS, horitzontal, de color blanc, ref. 18003 de la
serie Iris de BJC

6,05000 €

BG681122 u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal, per a càrregues resistives
de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, per a encastar

87,92000 €

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

10,28000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,80000 €

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,25000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,30000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,33000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,35000 €

BGW2A200 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,33000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,31000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,31000 €

BGY2ABE1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,52000 €

BGY2ABF1 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 sobre suports horitzontals

3,70000 €
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BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,71000 €

BH113520 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de
lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.

90,76000 €

BH61R7CA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

78,75000 €

BHB1U010 u Llum estanc amb difusor de cubeta de plàstic i tub fluorescent de 18 W, de forma rectangular, amb
xassís de polièster, A.F., IP-55, per a muntar superficialment

22,01000 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

2,80000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment 0,48000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,79000 €

BJ13B62C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color suau i preu
mitjà

91,53000 €

BJ13B62Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color suau i
preu mitjà

114,89000 €

BJ14BB2Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color suau i preu mitjà

209,87000 €

BJ18LPAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, 130 a 140 cm de llargària,
acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

97,81000 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

53,95000 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 15,94000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 6,96000 €

BJ2311DG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar encastat a la paret, de llautó cromat, preu superior,
amb dues entrades de maniguets

53,70000 €

BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

46,71000 €

BJ24813E u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada 1´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural

101,12000 €

BJ28513G u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets

57,79000 €

BJ2851FG u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

73,74000 €

BJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

109,27000 €

BJ33B1NF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 32 mm de
diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, per a connectar al
ramal

34,08000 €

BJ38B4RF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 32 mm de diàmetre,
flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, per a connectar al ramal

24,70000 €

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable 60,22000 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

224,60000 €

BL31E1G1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, 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 de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

22.186,02000 €
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BL3M21G1 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 de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

748,84000 €

BM111110 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base d'encastar

25,03000 €

BM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície

13,82000 €

BM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i
UNE-EN 54-7, amb base d'encastar

50,04000 €

BM121600 u Central de detecció d'incendis convencional per a 6 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

202,20000 €

BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

21,73000 €

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

54,61000 €

BM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment a la intempèrie

7,22000 €

BM312711 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell

35,61000 €

BM313411 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat 74,16000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 24,48000 €

BMD1AVF6 u Detector d'infraroig i radar, combinat, amb una cobertura lateral de <= 12 m, com a màxim, amb un
abast longitudinal de <= 15, com a màxim, per a muntar superficialment a la paret

76,82000 €

BMD1AYJ6 u Detector d'infraroig i radar, combinat, amb una cobertura lateral de <= 18 m, com a màxim, amb un
abast longitudinal de <= 18, com a màxim, per a muntar superficialment a la paret

92,19000 €

BMD31447 u Central de seguretat antirobatori per a 4 zones, alarma acústica, memòria d'alarma i teclat
programable, per a muntar a l'interior

325,13000 €

BMD43000 u Sirena electrònica amb senyal lluminós 72,32000 €

BMD51410 u Marcador telefònic, amb un programa de 4 números telefònics i missatge pregravat, sense
alimentació

67,19000 €

BMD62A00 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm 0,52000 €

BMDWC002 u Caixa amb teclat digital, per a muntar superficialment 32,46000 €

BMSB31P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

4,19000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,32000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,51000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,25000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BP411220 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure /
Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

0,60000 €

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a 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

0,71000 €

BP7394E2JH8M u Placa CIMA V&D plana sense guardapols i amb 4 connectors cat.6 FTP, acabat blanc neu, ref.
S096CF/9 de la serie CAT.6 FTP (apantallats) de SIMON

50,07000 €
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BP73J180DL5E u Connector senzill tipus RJ45, categoria 6 STP, ref. VD5.477 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA 10,42000 €

BP74CD30DLI3 u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 36
llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 UTP, xassís rack 19´´, de 668x600x400 mm
aproximadament, amb porta amb vidre securitzat, pany amb clau, ref. VD0.112.36U6 de la serie
UNICA SYSTEM d'EUNEA

1.380,10000 €

BP7E111C u Conversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 port 100 Mbps de fibra optica amb conector tipus SC, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V

84,68000 €

BP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, no gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb
alimentació a 240V

43,75000 €

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a us interior

131,45000 €

BP7ZA211 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 1 ventilador de tipus centrífug,
de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 1200 m3/h

317,88000 €

BP7ZE071 u Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre d'antiparàsits,
per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal

99,03000 €

BP7ZSR10DTJ u Suport de policarbonat per a connectors tipus RJ45, adptable (permet la connexió d'elements
duplicadors), format 22,5x45 mm, de color blanc i amb cortineta guarda-pols transparent,
instal·lable directament sobre els caixetins polivalents d'alumini i les columnes de distribució en
format 45x45 mm i instal·lable sobre caixes de superfície i d'encastar de dimensions 47x47 mm
mitjançant l'adaptador Ref. V4747AD, ref. VDI88200 de la serie Llocs de treball d'Infraplus de
HIMEL

1,96000 €

BPA1U140 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CCD de 1/3 ´´, elements de 795 × 596,
resolució 540 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

169,95000 €

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

674,51000 €

BPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 160 GB 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

719,85000 €

BQ512Q80 m2 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu econòmic, de 100 a 149 cm
de llargària

82,60000 €

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm
de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat

298,61000 €
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D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 72,76000 €

Total materials 53,33

Total mà d'obra 18,23

Total maquinària 1,01

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18227

COST DIRECTE 72,75567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,75567

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 80,32000 €

Total materials 60,90

Total mà d'obra 18,23

Total maquinària 1,01

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18227

COST DIRECTE 80,32092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,32092

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 69,04000 €

Total materials 51,12

Total mà d'obra 16,57

Total maquinària 1,18

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16570

COST DIRECTE 69,04270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,04270

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 72,15000 €
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Total materials 54,23

Total mà d'obra 16,57

Total maquinària 1,18

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16570

COST DIRECTE 72,15020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,15020

D0701731 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 76,31000 €

Total materials 58,40

Total mà d'obra 16,57

Total maquinària 1,18

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16570

COST DIRECTE 76,31370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,31370

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 83,33000 €

Total materials 65,41

Total mà d'obra 16,57

Total maquinària 1,18

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16570

COST DIRECTE 83,32730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,32730

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 89,68000 €
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Total materials 71,77

Total mà d'obra 16,57

Total maquinària 1,18

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16570

COST DIRECTE 89,68420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,68420

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 154,23000 €

Total materials 135,43

Total mà d'obra 17,40

Total maquinària 1,23

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17399

COST DIRECTE 154,22574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,22574

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 123,54000 €

Total materials 104,74

Total mà d'obra 17,40

Total maquinària 1,23

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17399

COST DIRECTE 123,54234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,54234

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra Rend.: 1,000 241,31000 €
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Total materials 205,30

Total mà d'obra 33,14

Total maquinària 2,54

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33140

COST DIRECTE 241,31040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,31040

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 47,69000 €

Total materials 39,58

Total mà d'obra 8,04

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08035

COST DIRECTE 47,69035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,69035

D07J1100 m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 105,21000 €

Total materials 88,98

Total mà d'obra 16,07

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16070

COST DIRECTE 105,20870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,20870

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Rend.: 1,000 2,97000 €
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Total materials 2,79

Total mà d'obra 0,18

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00176

COST DIRECTE 2,97134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97134

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Rend.: 1,000 0,80000 €

Total materials 0,62

Total mà d'obra 0,18

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00176

COST DIRECTE 0,79784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79784
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E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 94,30 €

Total materials 74,25

Total mà d'obra 4,82

Total maquinària 15,15

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07232

COST DIRECTE 94,29632

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,29632

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

Rend.: 1,000 1,05 €

Total materials 0,80

Total mà d'obra 0,24

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00367

COST DIRECTE 1,05181

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05181

E45117C3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 99,88 €
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Total materials 69,46

Total mà d'obra 29,68

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74205

COST DIRECTE 99,88155

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,88155

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 91,79 €

Total materials 66,95

Total mà d'obra 24,24

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60601

COST DIRECTE 91,79431

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,79431

E45C19C4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 98,82 €

Total materials 76,68

Total mà d'obra 7,55

Total maquinària 14,40

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18869

COST DIRECTE 98,81524

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,81524

E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra

Rend.: 1,000 1,05 €
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ferrallada, dins de l'element compost)

Total materials 0,80

Total mà d'obra 0,25

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00369

COST DIRECTE 1,05295

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05295

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

Rend.: 1,000 1,17 €

Total materials 0,81

Total mà d'obra 0,35

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00527

COST DIRECTE 1,16551

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16551

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.

Rend.: 1,000 2,36 €
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Total materials 1,58

Total mà d'obra 0,77

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01159

COST DIRECTE 2,36435

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36435

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

Rend.: 1,000 1,39 €

Total materials 0,81

Total mà d'obra 0,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00858

COST DIRECTE 1,39206

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39206

E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,000 15,11 €
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Total materials 1,65

Total mà d'obra 13,14

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32839

COST DIRECTE 15,11395

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,11395

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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,000 45,10 €

Total materials 10,90

Total mà d'obra 33,37

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,83429

COST DIRECTE 45,10396

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,10396

E4E2566L m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment

Rend.: 1,000 31,03 €
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conformen la unitat.

Total materials 16,45

Total mà d'obra 14,15

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,42452

COST DIRECTE 31,02886

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,02886

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal
l'acceptació expressa de la DF

Rend.: 1,000 0,99 €

Total materials 0,80

Total mà d'obra 0,18

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00273

COST DIRECTE 0,98792

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98792

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 117,81 €

Total materials 84,34

Total mà d'obra 32,98

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49470

COST DIRECTE 117,81167

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,81167

E4F2BD7G m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 6 N/mm2.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1

Rend.: 1,000 213,05 €
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m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Total materials 59,13

Total mà d'obra 150,17

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,75430

COST DIRECTE 213,05260

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,05260

E4LDTDP8 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, fins a
3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de morter de
ciment i semibiguetes de formigó armat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m, de
moment flector últim 32,5 a 47,1 kNm per m
d'amplària de sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, entre cares dels
elements de recolzament.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquest
criteri inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 25,51 €

Total materials 18,71

Total mà d'obra 6,64

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16595

COST DIRECTE 25,51292

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,51292

E4LF746S m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb
revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m,
llum < 5 m, de moment flector últim 57,5 kNm per m
d'amplària de sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, entre cares dels
elements de recolzament.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquest
criteri inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 24,80 €
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Total materials 19,13

Total mà d'obra 5,53

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13835

COST DIRECTE 24,80345

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,80345

E612AK3K m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 38,52 €

Total materials 14,42

Total mà d'obra 23,51

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58780

COST DIRECTE 38,52160

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,52160

E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 28,44 €
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Total materials 8,95

Total mà d'obra 19,01

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47532

COST DIRECTE 28,43556

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,43556

E6185M1K m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 25,66 €

Total materials 14,38

Total mà d'obra 11,01

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27515

COST DIRECTE 25,66164

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,66164

E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal
l'acceptació expressa de la DF

Rend.: 1,000 2,65 €
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Total materials 0,80

Total mà d'obra 1,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02726

COST DIRECTE 2,64775

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64775

E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 100,42 €

Total materials 66,95

Total mà d'obra 32,98

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49470

COST DIRECTE 100,42270

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,42270

E61ZU310 u Travada de parets amb connector de fil d'acer
galvanitzat de D 4 mm en forma de Z, de 50x250x50
mm amb una volandera de plàstic com a goteró i una
altra per a la fixació de plaques aïllants, col·locat amb
el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 3,55 €

Total materials 2,63

Total mà d'obra 0,91

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01363

COST DIRECTE 3,55213

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55213

E71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest
criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament
específic dels acords amb els paraments o elements
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 16,33 €
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Total materials 8,22

Total mà d'obra 7,99

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11988

COST DIRECTE 16,32988

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,32988

E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 1,03 €

Total materials 0,22

Total mà d'obra 0,80

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 1,03119

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03119

E7C2E4G1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS),
segons UNE-EN 13164, de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície
acanalada i amb cantell recte, col·locada sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 8,82 €

Total materials 7,22

Total mà d'obra 1,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02358

COST DIRECTE 8,81988

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81988

E7C2E654 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS),
segons UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell recte, col·locada amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada

Rend.: 1,000 12,78 €
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segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Total materials 10,65

Total mà d'obra 2,10

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03145

COST DIRECTE 12,78085

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78085

E7C2EA31 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS),
segons UNE-EN 13164, de 100 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 20,12 €

Total materials 18,00

Total mà d'obra 2,10

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03145

COST DIRECTE 20,12485

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12485

E7C76DAX m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes
5 kg/m2 i 2,5 mm de gruix, col·locada adherida

Rend.: 1,000 8,07 €

Total materials 5,94

Total mà d'obra 2,10

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03145

COST DIRECTE 8,07095

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07095

E7CEM42X m2 Placa de fibres de polièster fonoabsorbent model
ACUSTIFIBER F40 de ACUSTICA INTEGRAL o
similar, de 20 kg/m3 de densitat, de 40 mm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 6,74 €
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Total materials 4,62

Total mà d'obra 2,10

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03145

COST DIRECTE 6,74395

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74395

E7CF9000 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de
material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM , de 21 mm
de gruix i 5 kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament
acústic aparent RA de 56,4 dB(A), col·locat a la paret
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 10,69 €

Total materials 9,63

Total mà d'obra 1,05

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01572

COST DIRECTE 10,69392

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,69392

E7CR523X ut Subministrament i col·locació d'amortidor metàl·lic de
molla, de 92x82x105 mm, de 6 kg de càrrega mínima
i 15 kg de càrrega màxima, format per molla d'acer
d'alta resistència acabat amb pintura epoxi color blau,
cassoleta metàl·lica en el seu extrem superior amb
rosca, cassoleta de cautxú en el seu extrem inferior i
cos metàl·lic, suspès de sostre o estructura. Inclús
accessoris de muntatge. Totalment muntat.

Rend.: 1,000 9,17 €

Total materials 6,30

Total mà d'obra 2,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04237

COST DIRECTE 9,16718

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16718

E7Z32TY5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-48-FP amb armadura de feltre
de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 22,01 €
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Total materials 8,49

Total mà d'obra 13,32

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19980

COST DIRECTE 22,01395

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01395

E812A013 m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,46 €

Total materials 0,23

Total mà d'obra 3,14

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07862

COST DIRECTE 3,45514

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45514

E812D012 m Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.En la reglada de sòcol,
amb deducció de la llargària corresponent a les
obertures de les quals formin part, d'acord amb els
criteris següents:- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen
- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%Aquesta
unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament
reglejat.

Rend.: 1,000 4,49 €

Total materials 0,23

Total mà d'obra 4,19

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06289

COST DIRECTE 4,48761

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48761

E81ZA8C0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat
amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix de
revestiment de 12 mm.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,22 €
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Total materials 2,62

Total mà d'obra 1,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02358

COST DIRECTE 4,21728

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,21728

E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat
d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte
en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.

Rend.: 1,000 12,07 €

Total materials 7,54

Total mà d'obra 4,47

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06703

COST DIRECTE 12,07073

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07073

E83Z1743 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària,
col·locats cada 40 cm, amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,96 €

Total materials 6,26

Total mà d'obra 2,66

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03996

COST DIRECTE 8,96494

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96494

E8A81BC1 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la
superfície mat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
pintada segons les especificacions de la DT.Deducció
de la superfície corresponent a obertures:- Obertures
<= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest
criteris inclouen la neteja dels elements que

Rend.: 1,000 8,87 €
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configuren l'obertura com és ara, bastiments que
s'hagin embrutat.

Total materials 2,82

Total mà d'obra 5,96

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08939

COST DIRECTE 8,86694

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86694

E8AB1BC1 m2 Envernissat de baranes i reixes de fusta amb barrots
cada 12 cm, amb vernís sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat,
amb la superfície mat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara
del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:m2 de superfície d'una cara, definida pel
perímetre de l'element a pintar.

Rend.: 1,000 10,68 €

Total materials 2,80

Total mà d'obra 7,76

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11646

COST DIRECTE 10,68079

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68079

E9C31324 m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera,
rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 23,45 €

Total materials 12,81

Total mà d'obra 10,48

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15723

COST DIRECTE 23,44798

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,44798

EAF1489X m2 Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 2m2, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A

Rend.: 1,000 218,65 €
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d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Total materials 204,50

Total mà d'obra 13,80

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34508

COST DIRECTE 218,65268

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,65268

EAF5CS7X m2 Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment
de base, elaborada amb perfils de preu alt,
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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 90,52 €

Total materials 86,10

Total mà d'obra 4,32

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10788

COST DIRECTE 90,52082

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,52082

EAF5E79X m2 Balconera d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 6 m2, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 193,04 €
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Total materials 176,97

Total mà d'obra 15,68

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39200

COST DIRECTE 193,04310

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,04310

EAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 16,61 €

Total materials 16,61

COST DIRECTE 16,60800

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,60800

EAN52563 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 150x220 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 32,78 €

Total materials 32,78

COST DIRECTE 32,78200

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,78200

EAN5266X u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 265x225 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 43,41 €
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Total materials 43,41

COST DIRECTE 43,41400

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,41400

EC1FJ931 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de
control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.S'han de
considerar les respectives dimensions segons els
criteris següents, cal prendre el múltiple immediat
superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària
i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

Rend.: 1,000 74,28 €

Total materials 61,14

Total mà d'obra 12,82

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32040

COST DIRECTE 74,27640

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,27640

FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilé de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, inclou
subministrament i col.locació. Tot inclós
completament acabat.

Rend.: 1,000 11,22 €

Total materials 4,05

Total mà d'obra 3,58

DESPESES AUXILIARS 100,00 % 3,58493

COST DIRECTE 11,21626

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,21626

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat
amidat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 103,98 €
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Total mà d'obra 102,45

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53669

COST DIRECTE 103,98294

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,98294

K2148GR1 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura
metàl·lica, de secció de 25x25 cm com a màxim,
descobrint els caps dels perfils laminats existents,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat
amidat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 103,98 €

Total mà d'obra 102,45

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53669

COST DIRECTE 103,98294

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,98294

K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,69 €

Total materials 0,90

Total mà d'obra 0,71

Total maquinària 0,06

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01775

COST DIRECTE 1,69155

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69155

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri

Rend.: 1,000 1,55 €
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inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Total materials 0,96

Total mà d'obra 0,53

Total maquinària 0,05

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01331

COST DIRECTE 1,55366

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55366

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,30 €

Total materials 0,81

Total mà d'obra 0,48

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01198

COST DIRECTE 1,30134

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30134

K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,64 €
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Total materials 0,90

Total mà d'obra 0,65

Total maquinària 0,07

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01615

COST DIRECTE 1,63592

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63592

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,90 €

Total materials 0,90

Total mà d'obra 0,88

Total maquinària 0,10

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02201

COST DIRECTE 1,90494

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90494

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 3,11 €
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Total materials 1,15

Total mà d'obra 1,77

Total maquinària 0,16

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02662

COST DIRECTE 3,11112

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11112

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 89,45 €

Total materials 67,47

Total mà d'obra 4,44

Total maquinària 17,43

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11088

COST DIRECTE 89,44515

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,44515

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 112,81 €

Total materials 69,46

Total mà d'obra 42,30

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,05742

COST DIRECTE 112,81177

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,81177

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment

Rend.: 1,000 1,20 €
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del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

Total materials 0,81

Total mà d'obra 0,39

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00581

COST DIRECTE 1,20465

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20465

K4BRA111 m Reparació de llosana de perfils laminats, mitjançant
cèrcol perimetral format amb connectors d'acer
inoxidable austenític de 10 mm de diàmetre i 600 mm
de desenvolupament, formant grapa, soldats a les
ànimes dels perfils laminats i 4 barres d'acer
inoxidable austenític de 10 mm de diàmetre.
Criteri d'amidament: m de llargària de cèrcol
realment executat, d'acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 20,25 €

Total materials 11,93

Total mà d'obra 7,51

Total maquinària 0,54

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,26291

COST DIRECTE 20,25030

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25030

K4C31510 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i
tauló.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
apuntalada executada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 12,79 €

Total materials 2,26

Total mà d'obra 10,27

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25680

COST DIRECTE 12,78841

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78841

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
apuntalada executada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 8,17 €
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Total materials 0,11

Total mà d'obra 7,86

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19654

COST DIRECTE 8,17284

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17284

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,000 66,00 €

Total materials 11,62

Total mà d'obra 53,05

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,32628

COST DIRECTE 65,99740

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,99740

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,000 33,27 €
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Total materials 2,89

Total mà d'obra 29,64

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74100

COST DIRECTE 33,26785

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26785

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat
d'acord amb la DT.

Rend.: 1,000 419,19 €

Total materials 141,24

Total mà d'obra 271,17

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,77918

COST DIRECTE 419,18523

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,18523

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 559,68 €

Total materials 230,97

Total mà d'obra 323,85

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,85768

COST DIRECTE 559,67553

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 559,67553

K511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 33,03 €
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Total materials 13,88

Total mà d'obra 18,87

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28301

COST DIRECTE 33,03314

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,03314

K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 11,69 €

Total materials 7,35

Total mà d'obra 4,28

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06420

COST DIRECTE 11,69252

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,69252

K5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 12,09 €

Total materials 7,23

Total mà d'obra 4,79

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07190

COST DIRECTE 12,09059

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,09059

K713KA98 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-6
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina
bituminosa d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de
feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles
en calent i col·locades sobre capa separadora amb
geotèxtil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es

Rend.: 1,000 23,50 €
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dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest
criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament
específic dels acords amb els paraments o elements
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Total materials 14,57

Total mà d'obra 8,79

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13187

COST DIRECTE 23,49763

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,49763

K7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 1,92 €

Total materials 0,84

Total mà d'obra 1,07

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01598

COST DIRECTE 1,91758

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91758

K7J1AUX0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 30
mm de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 9,01 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Total materials 2,52

Total mà d'obra 6,39

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09590

COST DIRECTE 9,00590

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00590

K7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,09 €

Total materials 0,24

Total mà d'obra 1,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02726

COST DIRECTE 2,08576

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08576

K7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a forats amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com són ara, bastiments que
s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 22,43 €

Total materials 1,15

Total mà d'obra 20,96

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31446

COST DIRECTE 22,43286

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,43286

K7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 6,26 €
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Total materials 2,27

Total mà d'obra 3,93

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05891

COST DIRECTE 6,25874

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25874

K7Z327P5 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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 18,61 €

Total materials 5,10

Total mà d'obra 13,32

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19980

COST DIRECTE 18,61495

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,61495

K81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 21,99 €

Total materials 3,99

Total mà d'obra 17,56

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43891

COST DIRECTE 21,98980

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,98980

K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, segons les especificacions de la DT.Cal
considerar el desenvolupament del perímetre.

Rend.: 1,000 11,42 €
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Total mà d'obra 11,25

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16874

COST DIRECTE 11,41774

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41774

K874SE00 m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat
previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, segons les especificacions de la DT.Cal
considerar el desenvolupament del perímetre.

Rend.: 1,000 33,11 €

Total materials 21,96

Total mà d'obra 10,88

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27193

COST DIRECTE 33,11203

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,11203

KE42H6S2 m Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits,
muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 7,06 €

Total materials 3,44

Total mà d'obra 3,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05352

COST DIRECTE 7,05892

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05892

P-1 1351BH40 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb una quantia segons plànols
del projecte, d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur
de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

Rend.: 1,000 131,11 €
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131,11

COST DIRECTE 131,10967

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,10967

P-2 1451133X m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir,
amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades segons plànols de
projecte.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 485,16 €

485,16

COST DIRECTE 485,16334

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 485,16334

P-3 145C12CW m2 Formació de llosa massissa de formigó armat,
horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
cantell 18 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa
fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons
plànols de projecte ; malla electrosoldada ME 20x20
Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla
superior i inferior; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils, folrats amb
tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les
seves cares plastificada, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig,
nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits,
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a
l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid
desencofrant i agent filmogen per enduriment de
formigons i morters. Sense incloure repercussió de
pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o
llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors
s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat

Rend.: 1,000 102,20 €
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necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

102,20

COST DIRECTE 102,20260

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,20260

P-4 145C12CX m2 Formació de llosa massissa de formigó armat,
horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
cantell 22 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa
fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons
plànols de projecte ; malla electrosoldada ME 20x20
Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla
superior i inferior; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils, folrats amb
tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les
seves cares plastificada, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig,
nervis , bigues i cèrcols perimetrals de planta i buits,
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a
l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid
desencofrant i agent filmogen per enduriment de
formigons i morters. Sense incloure repercussió de
pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o
llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors
s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,000 106,16 €
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106,16

COST DIRECTE 106,15521

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,15521

P-5 145C12CZ m2 Formació de llosa massissa de formigó armat,
inclinada, amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
cantell 25 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa
fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons
pànols del projecte ; malla electrosoldada ME 20x20
Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla
superior i inferior; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils, folrats amb
tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les
seves cares plastificada, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig,
nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits,
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a
l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid
desencofrant i agent filmogen per enduriment de
formigons i morters. Sense incloure repercussió de
pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o
llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors
s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,000 109,12 €
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109,12

COST DIRECTE 109,11967

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,11967

P-6 14E22BE5 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 34,42 €

34,42

COST DIRECTE 34,42241

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,42241

P-7 14LDK78D m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i els increments de material
corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.No
s'inclouen els encofrats dels cèrcols.

Rend.: 1,000 41,05 €
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41,05

COST DIRECTE 41,04836

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,04836

P-8 14LFL78X m2 Formació de forjat sanitari de formigó armat, cantell
25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum
0,096 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona
de reforç de negatius i connectors de biguetes i
cèrcols, quantia 6 kg/m²; format per: bigueta
pretesada T-18; revoltó de formigó, 60x20x20 cm,
inclús p/p de peces especials; capa de compressió de
5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada
per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de suport de 60
cm d'altura de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x10 cm, acabat amb làmina asfàltica. Inclús p/p
d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, formació de
buits de ventilació en murs i formació de forats en
parets existents per a recolzament de les biguetes,
cèrcols perimetrals de planta i curació del formigó.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i els increments de material
corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.

Rend.: 1,000 71,84 €

71,84

COST DIRECTE 71,83781

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,83781

P-9 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara
vista de dos fulls travats amb connector de fil d'acer
galvanitzat, full exterior de paret de passant de 14 cm
de gruix de maó calat de 290x145x75 mm, col·locat
amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm
de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè expandit
EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 40 mm de
gruix i full interior format per paret tancament de 14
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, en
tram central. segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,

Rend.: 1,000 93,95 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

93,95

COST DIRECTE 93,94653

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,94653

P-10 1612GEAX m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara
vista de dos fulls travats amb connector de fil d'acer
galvanitzat, full exterior de paret de passant de 14 cm
de gruix de maó calat de 290x140x75 mm, col·locat
amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm
de gruix i full interior format per paret tancament de
20 cm de gruix de bloc de morter de ciment col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari, traves, brancals i blocs massissats amb
formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, i acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 92,95 €

92,95

COST DIRECTE 92,94712

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,94712

P-11 1618K311 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats
amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment i acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els

Rend.: 1,000 40,22 €
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criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

40,22

COST DIRECTE 40,21700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,21700

P-12 1A1E43AX m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 2m2, amb finestra d'alumini lacat d'una
fulla oscilobatent amb perfils de preu alt i classificació
mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base
de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 4+4/10/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent
al buit d'obra, executada segons les especificacions
de la DT.

Rend.: 1,000 283,12 €

283,12

COST DIRECTE 283,12263

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,12263

P-13 1A1ED2AX m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 6 m2, amb balconera d'alumini lacat de
dues fulles batents amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/10 mm/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent
al buit d'obra, executada segons les especificacions
de la DT.

Rend.: 1,000 262,40 €

262,40

COST DIRECTE 262,39717

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,39717

P-14 1A1EF3AX m2 Tancament exterior fix, amb perfileria d'alumini lacat
color, de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
4+4/10 mm/8 mm. Segons detalls de projecte, inclou
tots els treballs i materials necessaris per a deixar la
partida totalment acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent
al buit d'obra, executada segons les especificacions
de la DT.

Rend.: 1,000 163,12 €
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163,12

COST DIRECTE 163,12243

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,12243

P-15 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de
formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb
esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades segons plànols de
projecte.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o
llosa executat segons les especificacione de la
DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors
s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,000 199,14 €

199,14

COST DIRECTE 199,14276

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,14276

P-16 44M13111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per
a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0,8 a 1,5
m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per
les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 530,95 €
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530,95

COST DIRECTE 530,94906

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,94906

P-17 44M1322X u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 122 kg/m, per
a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 3,5-4,5 m
d'amplària, col·locat sobre pilars de fábrica de maó de
30 x 30 cm, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1.690,26 €

1.690,26

COST DIRECTE 1.690,25783

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.690,25783

P-18 44RC234X m Reparació de cap de jàssera metàl·lica, amb enderroc
descobrint els caps dels perfils laminats existents,
raspallat i passivat de perfils laminats deteriorats,
col·locació amb connectors d'acer inoxidable
austenític, fixats amb resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat, reintegració del
volum amb morter polimèric i reblert amb formigó
estructural.
Criteri d'amidament: m de llargària de llosana
realment reparat, d'acord amb la DT.

Rend.: 1,000 71,19 €

71,19

COST DIRECTE 71,18892

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,18892

P-19 44SL2237 u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de
perfil d'acer per a estructures laminats en calent
S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de
llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim, amb execució
de forats, daus de recolzament, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de biga col·locada,
d'acord amb les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 277,54 €
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277,54

COST DIRECTE 277,54313

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,54313

P-20 45113TCX m2 Coberta plana transitable, tipo invertida, pendent del
1% al 5%, per a trànsit de vianants per manteniment,
composta de: formació de pendents: formigó cel·lular
de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P
32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió
major o igual a 0,2 MPa, amb espessor medi de 10
cm; capa separadora, impermeabilització monocapa
adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-40-FP prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB;
capa separadora sota aïllament: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes,
(150 g/m²); aïllament tèrmic: panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 100 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa; capa separadora sota
protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²); capa de
protecció amb terratzo rentat amb àcid col·locat
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
per a ús exterior, rejuntat amb morter de juntes de
ciment amb amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou elements especials com minvells i aiguafons,
reforç de membrana en aiguafons i carener, junts de
dilatació, etc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 84,48 €

84,48

COST DIRECTE 84,47651

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,47651

P-21 45119S0X m2 Coberta transitable, amb formació de pendents amb
formigó de 150 kg/m3, impermeabilització amb una
membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP
col·locada entre dues capes separadores i acabat de
terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica. inclou elements especials com minvells i
aiguafons, amb una repercussió de 0,2 m/m2 de
minvell i 0,15 m2/m2 de reforç de membrana en
aiguafons i careners.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es

Rend.: 1,000 79,86 €
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dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

79,86

COST DIRECTE 79,86484

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,86484

P-22 4DNQH6S1 u Conducte circular d'alumini flexible de diàmetre 160
mm (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat
superficialment, obertura de forat en parament i
connexió a xemeneia circular exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 42,88 €

42,88

COST DIRECTE 42,87608

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,87608

P-23 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 3,66 €
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Total maquinària 3,66

COST DIRECTE 3,65805

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65805

P-24 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 6,98 €

Total maquinària 6,98

COST DIRECTE 6,98269

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98269

P-25 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a

Rend.: 1,000 7,81 €
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excavacions, entibacions i voladures.

Total maquinària 7,81

COST DIRECTE 7,81280

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,81280

P-26 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,31 €

Total mà d'obra 0,32

Total maquinària 0,99

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00482

COST DIRECTE 1,31142

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31142

P-27 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament, de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 9,93 €

Total materials 6,10

Total mà d'obra 3,77

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05660

COST DIRECTE 9,93035

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,93035

P-28 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,49 €
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Total materials 0,90

Total mà d'obra 0,53

Total maquinària 0,05

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01331

COST DIRECTE 1,49366

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49366

P-29 E4445325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura.

Perfil rectangular per suportar safates i canals
d'instal·lacions i barres de focus, les característiques
de les mateixes es definiran duran la direcció d'obra.

Rend.: 1,000 1,74 €

Total materials 0,96

Total mà d'obra 0,68

Total maquinària 0,08

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01708

COST DIRECTE 1,74021

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74021

P-30 E4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,34 €

Total materials 0,81

Total mà d'obra 0,51

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01284

COST DIRECTE 1,33644

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33644

P-31 E44B5112 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces
simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, per a corretges, mitjançant unions soldades.
Treballat i muntat en taller, amb preparació de

Rend.: 1,000 1,93 €
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superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO
8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca
de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han
de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia
de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p
de preparació de vores, soldadures, talls, peces
especials, despunts i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de
preparació de superfícies i emprimació. Inclou tots els
treballs i materials necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Total materials 0,81

Total mà d'obra 0,99

Total maquinària 0,11

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02468

COST DIRECTE 1,93368

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93368

P-32 E44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura i amb cargols, segons els detalls
dels plànos d'estructures.

Rend.: 1,000 3,20 €

Total materials 1,24

Total mà d'obra 1,77

Total maquinària 0,16

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02662

COST DIRECTE 3,20112

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20112

P-33 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i
375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada
sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 12,42 €



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 17/03/17 Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

Total materials 10,58

Total mà d'obra 1,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02726

COST DIRECTE 12,42426

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,42426

P-34 E5ZHADJ4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 32,81 €

Total materials 16,85

Total mà d'obra 15,72

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23585

COST DIRECTE 32,80885

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,80885

P-35 E612A53K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 38,95 €

Total materials 14,42

Total mà d'obra 23,93

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59817

COST DIRECTE 38,94705

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,94705

P-36 E61C4AAA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm,
amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat
superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb
beurada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de

Rend.: 1,000 115,19 €
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la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, i la utilització, si cal, de materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

Total materials 92,73

Total mà d'obra 21,91

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54784

COST DIRECTE 115,19171

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,19171

P-37 E61ZFX01 u Ancoratge de tancament primari de doble moviment,
horitzontal i vertical, amb platina de fixació tipus
GEOANC o similar i omega amb rodó diàmetre 5mm i
12 cm de llarg, tipus GEOANC 2 o similar, tot d'acer
inoxidable, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 8,42 €

Total materials 4,50

Total mà d'obra 3,55

Total maquinària 0,32

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05324

COST DIRECTE 8,42224

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,42224

P-38 E61ZKVQ4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura de
formigó amb fleix d'acer laminat en fred, de 150 mm
de llargària, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,23 €

Total materials 0,39

Total mà d'obra 1,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02726

COST DIRECTE 2,23196

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23196

P-39 E6524H5B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de
15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i

Rend.: 1,000 31,17 €
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aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

Total materials 22,47

Total mà d'obra 8,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12861

COST DIRECTE 31,17430

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,17430

P-40 E66AA10X u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable o corresissa i lateral fix, de 80 cm
d'amplària i 225 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador,
1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 237,95 €

Total materials 223,70

Total mà d'obra 14,04

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21066

COST DIRECTE 237,95466

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,95466

P-41 E66AB09Y m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 225 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 99,26 €
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Total materials 95,59

Total mà d'obra 3,61

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05419

COST DIRECTE 99,25701

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,25701

P-42 E66E032X m2 Subministrament i muntatge de partició desmuntable
formada per mampara modular de vidre laminar de
seguretat 6+6 amb butiral translúcid, junt entre vidres
amb silicona, sense perfils entre mòduls, amb sistema
de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini,
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers, d'alumini lacat
estàndard. Fins i tot p/p de bastiments de base,
ferraments, rematades, segellat de junts, suports,
trobades amb altres tipus de paraments, col·locació
de canalitzacions per a instal·lacions i encaixos per a
mecanismes elèctrics. Totalment acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.El preu ha
d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i
emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu
correcte acabament.

Rend.: 1,000 169,16 €

Total materials 156,47

Total mà d'obra 12,50

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18748

COST DIRECTE 169,15598

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,15598

P-43 E66E933X m2 Mòdul de porta de vidre, d'una fulla batent de vidre
laminar de seguretat de 6+6mm amb butiral
translúcid, de 10 mm de gruix i 80x220 cm de llum de
pas, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini, extrusionat i junts termoplàstics per
al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,
d'alumini lacat estàndard. Totalment acabada.amb
mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.El preu ha
d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i
emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu
correcte acabament.

Rend.: 1,000 337,69 €
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Total materials 325,00

Total mà d'obra 12,50

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18748

COST DIRECTE 337,68598

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,68598

P-44 E7C125AX m2 Aïllament amorf de gruix 5 cm, amb escuma de
poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, injectat en
tot el perímetre de la zona del ràfec, fins a una
profunditat de 15 cm. Inclou la neteja prèvia de la
zona i la retirada de l'aïllament existent en mal estat.
Càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 9,63 €

Total materials 8,80

Total mà d'obra 0,83

COST DIRECTE 9,62845

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,62845

P-45 E7C13A3X m2 Aïllament amorf en reblert de cambres de gruix 10
cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat
35 kg/m3, injectada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a buits en aïllaments en
solera o en revestiment de paraments, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 17,60 €

Total materials 17,60

COST DIRECTE 17,60167

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60167

P-46 E7C72B1X m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra
flotant (no inclòs en aquest preu), segons referencia
AI-SL105 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar,
realitzat amb làmina ACUSTISOL o similar, formada
per una làmina elàstomèrica EPDM i un substrat
compost de fragments de cautxú reciclat, de 8 mm
d'espessor i un pes de 5 kg/m², per a una frequancia
de treball superior a 33 Hz i una reducció a 125 Hz
de soroll d'impacte de 27 dB segons detalls del
projecte, una làmina de pàstic d'1 mm de gruix, per
protegir i separar, preparat per a rebre una base de
paviment de morter o formigó (no inclosa en aquest
preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble
banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el

Rend.: 1,000 15,84 €
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perímetre del terra, composta per una lámina base de
material bituminos i una capa de material porós a
base de fibres tèxtils . Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.

Total materials 10,47

Total mà d'obra 1,07

4,29

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01598

COST DIRECTE 15,84351

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,84351

P-47 E7C72B1Z m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra
flotant (no inclòs en aquest preu), segons referencia
AI-SL11 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar,
realitzat amb panells de cautxú reciclat premsat
ACUSTILASTIC o similar, formada per plaques de
1000x500x50 mm, i un pes de 20 kg/m², per a una
frequencia de treball superior a 12 Hz i una reducció
a 125 Hz de soroll d'impacte de 39 dB segons detalls
del projecte, col.locats sota una làmina de pàstic d'1
mm de gruix, per protegir i separar, preparat per a
rebre una base de paviment de morter o formigó (no
inclosa en aquest preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble
banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el
perímetre del terra, composta per una lámina base de
material bituminos i una capa de material porós a
base de fibres tèxtils . Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.

Rend.: 1,000 30,73 €

Total materials 24,28

Total mà d'obra 2,13

4,29

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03197

COST DIRECTE 30,73410

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,73410

P-48 E7C966D1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 60 a 70 kg/m3, de 50 mm de gruix amb malla
metàl·lica, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 6,13 €
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Total materials 4,54

Total mà d'obra 1,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02358

COST DIRECTE 6,13188

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13188

P-49 E7CPA53X m2 Revestiment vertical amb plafó acústic de planxa
perforada, amb un coeficient de perforació del 28% ,
galvanitzada i prelacada de 3000x350 mm gruix 0,50
mm, color gris clar, amb absorbent interior a base de
llana mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3 de 50
mm de gruix, i revestiment de vel negre, col·locat amb
fixacions mecàniques. Classe d'absorció acústica A i
coeficient d'absorció sonora mig = 1
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte
en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.

Rend.: 1,000 40,89 €

Total materials 31,98

Total mà d'obra 8,78

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13166

COST DIRECTE 40,89216

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,89216

P-50 E7CPA79X ut Plafó acústic tipus ACUSTIART, de Acústica Integral
o similar, de 1500x1000 mm gruix 50 mm, format per
una estructura d'alumini perforat reblert de material
absorbent de fibra de polièster tipus ACUSTIFIBER F
i revestit tot ell amb teixit, col.locat amb 4 punts
d'ancoratge per cada plafó amb barra roscada
decorativa SQUESELOCK o similar, cargols i tacs,
segons detalls del projecte. Coeficient mig d'absorció
>0,70, pes de cada plafó 4,5 kg/m2, coeficient
d'absorció acústic mitjà = 0.95.
Criteri d'amidament: ut de plafó realment col.locat.

Rend.: 1,000 207,95 €
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Total materials 181,23

Total mà d'obra 26,33

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39499

COST DIRECTE 207,95449

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,95449

P-51 E7D2132X m2 Protecció passiva contra incendis d'estructura
metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica sobre
elements lineals, de morter ignífug, reacció al foc
classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment
en combinació amb perlita o vermiculita, formant un
recobriment incombustible, fins a formar un gruix
mínim de 17 mm i aconseguir una resistència al foc
de 90 minuts. Inclús p/p de maquinària de projecció,
protecció de paraments, fusteries i altres elements
confrontants, i neteja.

Rend.: 1,000 16,15 €

Total materials 5,41

Total mà d'obra 9,55

Total maquinària 0,95

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23875

COST DIRECTE 16,14582

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,14582

P-52 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat, de 15 mm de gruix. Inclús
p/p de preparació de la superfície suport, col·locació
de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superfície del parament,
formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en
la seva superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 14,57 €
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Total materials 2,22

Total mà d'obra 12,05

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30136

COST DIRECTE 14,57422

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,57422

P-53 E81126KX m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat, de 15 mm de gruix. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superfície del parament,
formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en
la seva superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 19,80 €

Total materials 3,45

Total mà d'obra 15,96

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39901

COST DIRECTE 19,80452

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80452

P-54 E812111X m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 17 mm de gruix ,
format per una primera capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de
guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la
finalització o acabat, amb mestres solament en les
cantonades, racons, guarniment de buits i mestres
intermèdies per que la separació entre elles no sigui
superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de
cantoneres de metall, acabaments amb entornpeu,
formació d'arestes i racons, guarnicions de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a
reforç de trobades entre materials diferents a un 10%
de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es

Rend.: 1,000 8,30 €
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dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Total materials 1,77

Total mà d'obra 3,41

3,04

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08517

COST DIRECTE 8,30218

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30218

P-55 E812131X m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal i
inclinat interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de
17 mm de gruix, format per una primera capa de
guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat
sobre els paraments a revestir i una segona capa de
lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6,
que constitueix la finalització o acabat, amb mestres
solament en les cantonades, racons, guarniment de
buits i mestres intermèdies per que la separació entre
elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de formació
d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i muntatge, desmuntatge i
retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 8,47 €

Total materials 2,05

Total mà d'obra 3,93

2,38

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09827

COST DIRECTE 8,46625

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,46625
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P-56 E82A1B3L 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 16 a
25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.En revestiment
de paraments, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 26,19 €

Total materials 18,21

Total mà d'obra 7,78

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19462

COST DIRECTE 26,18646

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18646

P-57 E83E348W m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons
referencia AI-TD31 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o
similar, format per dues plaques de guix laminat de 15
mm de gruix i en la cara interior planxa absorbent
acústica a base de fibra de poliester tipus
ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el conjunt formant una
estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, i els elements amortidors ( SILENT
BLOCK o similar) necessaris per garantir la separació
entre el suport i el nou conjunt aïllant acústic. Amb un
gruix total de l'extradossat de 80 mm, un pes de 28
kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw =
63dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

Rend.: 1,000 41,84 €

41,84

COST DIRECTE 41,84287

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,84287

P-58 E83E348X m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons
referencia AI-TD32 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o
similar, format per dues plaques de guix laminat de 15
mm de gruix amb làmina aillant intermitja tipus
elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior planxa
absorbent acústica a base de fibra de poliester tipus
ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el conjunt formant una
estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, i els elements amortidors ( SILENT
BLOCK o similar) necessaris per garantir la separació

Rend.: 1,000 50,32 €
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entre el suport i el nou conjunt aïllant acústic. Amb un
gruix total de l'extradossat de 82 mm, un pes de 33
kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw =
64dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

50,32

COST DIRECTE 50,31737

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,31737

P-59 E83E348Z m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons
referencia AI-TD22 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o
similar, format per subministrament i col.locació de
capa amortiguadora PKB-2 o similar, col.locada
perimetralment en la totalitat dels parament verticals,
composta per una lámina base de material bituminos i
una capa de material porós a base de fibres tèxtils;
Subministrament i col.locació de dues plaques de
guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant
intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara
interior planxa absorbent acústica a base de fibra de
poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el
conjunt formant una estructura autoportant amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els elements
amortidors ( SILENT BLOCK o similar) necessaris per
garantir la separació entre el suport i el nou conjunt
aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de
99 mm, un pes de 38 kg/m² i un índex global de
reducció acústica Rw = 65dB, segons detalls del
projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Inclou

Rend.: 1,000 65,82 €
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65,82

COST DIRECTE 65,82355

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,82355

P-60 E83E54FB m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600
mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm
de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte
en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.

Rend.: 1,000 23,70 €

Total materials 15,02

Total mà d'obra 8,56

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12834

COST DIRECTE 23,69995

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,69995

P-61 E83E9432 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat
format per estructura d'autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 36 mm
d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques
de llana mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 46,33 €

Total materials 32,46

Total mà d'obra 13,66

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20490

COST DIRECTE 46,32855

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,32855

P-62 E83F3003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat
d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques. Inclou el tall de les carteles inferiors que
sobresurten del perfil.

Rend.: 1,000 11,48 €
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte
en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.

Total materials 6,94

Total mà d'obra 4,47

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06703

COST DIRECTE 11,47713

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47713

P-63 E83QFC6X m2 Revestiment horitzontal amb perfil ondulat de planxa
d'alumini anoditzat i lacat, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb ones cada 120 mm, de 30 mm d'alçària i
1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12,5 i 13 cm4 i
una massa superficial entre 3 i 3,5 kg/m2, acabat llis
color igual a la fusteria exterior, col·locat amb
fixacions mecàniques, inclós aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de
60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W,
amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada
amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 38,52 €

Total materials 19,21

Total mà d'obra 6,43

12,78

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09642

COST DIRECTE 38,51527

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,51527

P-64 E842R93X m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral
compactada, referencia ACUSTEC N-19 de
ACUSTICA INTEGRAL, o similar, acabat superficial
amb vel de vidre color blanc, amb cantell recte, de
600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a
la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0, col·locat
amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de
base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada

Rend.: 1,000 34,80 €
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segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Total materials 29,37

Total mà d'obra 5,36

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08035

COST DIRECTE 34,80215

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,80215

P-65 E8431133 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de
la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25
mm de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964,
amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta
d'acer galvanitzat, sistema fix, format per perfils
principals amb forma de T invertida 35 mm de base,
col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 34,67 €

Total materials 20,17

Total mà d'obra 14,28

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21426

COST DIRECTE 34,66566

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,66566

P-66 E8446105 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist
format per perfils principals amb forma de T invertida
de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula de
600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.

Rend.: 1,000 28,47 €
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Total materials 21,22

Total mà d'obra 7,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10713

COST DIRECTE 28,46713

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,46713

P-67 E844MFAX m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament
acústic, segons referencia AI-TC32 de ACUSTICA
INTEGRAL SL, o similar, amb subjecció al sostre
amb amortidor antivibratori d'acer, model ST o
similar, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega
màxima admissible de 33 kg/m2, entramat ocult amb
suspensió mitjançant vareta de suspensió, format per
dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb
làmina aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m²
, i en la cara interior absorbent acústic i tèrmic a base
de feltre de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i
una densitat entre 60-70 kg/m3; amb un gruix total de
132 mm i un índex global de reducció acústica Rw =
80 dB, segons detalls del projecte. Inclou
subministrament i col.locació de banda amortiguadora
PKB-2 o similar, en tot el perímetre del sostre,
composta per una lámina base de material bituminos i
una capa de material porós a base de fibres tèxtils .
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
deixar la partida totalment finalitzada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 70,49 €
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Total materials 30,96

Total mà d'obra 22,67

16,52

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34012

COST DIRECTE 70,49276

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,49276

P-68 E844MFAZ m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament
acústic, segons referencia AI-TC22 de ACUSTICA
INTEGRAL SL, o similar, format per per
subministrament i col.locació de capa amortiguadora
PKB-2 o similar, col.locada en la totalitat dels sostre
existent, composta per una lámina base de material
bituminos i una capa de material porós a base de
fibres tèxtils; subministrament i col.locació de dues
plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb
làmina aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m²
, i en la cara interior absorbent acústic i tèrmic a base
de feltre de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i
una densitat entre 60-70 kg/m3; amb subjecció al
sostre amb amortidor antivibratori d'acer, model ST o
similar, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega
màxima admissible de 38 kg/m2, entramat ocult amb
suspensió mitjançant vareta de suspensió, amb un
gruix total de 147 mm i un índex global de reducció
acústica Rw = 80 dB, segons detalls del projecte.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
deixar la partida totalment finalitzada. Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 101,03 €

Total materials 15,20

Total mà d'obra 22,67

62,81

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34012

COST DIRECTE 101,02601

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,02601

P-69 E84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular
amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm
d'alçària, amb acabat de la cara vista lacat de color
estàndard, amb la superfície llisa, muntades en
posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió
sobre estructura de perfils omega amb troquel per
fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç,
separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió

Rend.: 1,000 46,52 €
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autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2
m, fixades mecànicament al sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Total materials 40,72

Total mà d'obra 5,71

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08570

COST DIRECTE 46,51520

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,51520

P-70 E86BADGW m2 Folrat de parament horitzontal ( cornisa ) amb planxa
d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat color igual a
la fusteria exterior, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb muntants cada 60 cm, inclós
subjecció amb tauler d'encenalls orientats OSB/3, de
15 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN
300, reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida, col·locada
amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 52,27 €

Total materials 41,46

Total mà d'obra 10,64

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15966

COST DIRECTE 52,26653

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,26653

P-71 E86BADGX m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5
mm de gruix, acabat lacat color igual a la fusteria
exterior, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm, inclós aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de
60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W,
amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada
amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 59,07 €
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Total materials 35,48

Total mà d'obra 10,64

12,78

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15966

COST DIRECTE 59,06738

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,06738

P-72 E894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
pintada segons les especificacions de la DT.Cal
considerar el desenvolupament del perímetre.

Rend.: 1,000 19,00 €

Total materials 4,89

Total mà d'obra 13,90

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20857

COST DIRECTE 18,99968

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,99968

P-73 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 3,76 €

Total materials 1,54

Total mà d'obra 2,19

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03278

COST DIRECTE 3,76220

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76220

P-74 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 4,47 €
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Total materials 2,46

Total mà d'obra 1,99

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02980

COST DIRECTE 4,47277

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47277

P-75 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 3,88 €

Total materials 1,86

Total mà d'obra 1,99

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02980

COST DIRECTE 3,88035

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,88035

P-76 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 4,43 €

Total materials 1,86

Total mà d'obra 2,53

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03788

COST DIRECTE 4,42738

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,42738

P-77 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara
del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%

Rend.: 1,000 15,63 €
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- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix
el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

Total materials 5,18

Total mà d'obra 10,30

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15443

COST DIRECTE 15,62948

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,62948

P-78 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara
del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix
el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueixEn les portes extensibles, la superfície s'ha
d'incrementar el 50%

Rend.: 1,000 15,34 €

Total materials 4,89

Total mà d'obra 10,30

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15443

COST DIRECTE 15,33614

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,33614

P-79 E8EG8CMX m2 Arrimador ventilat de 2,25 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de partícules orientades OSB/2, de 15 mm
de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2, d0, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta,
separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de
19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els
cantells arrodonits. Inclou envernissat al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la
superfície mat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 32,67 €
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Total materials 7,16

Total mà d'obra 16,39

8,87

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24590

COST DIRECTE 32,66980

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,66980

P-80 E8JAU010 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb
planxa preformada d'alumini anoditzat de color igual a
la fusteria exterior, d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 16,40 €

Total materials 9,49

Total mà d'obra 6,81

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10215

COST DIRECTE 16,39935

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,39935

P-81 E8KA7P63 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat color
igual a la fusteria exterior, d'1,5 mm de gruix, de entre
200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 21,02 €

Total materials 14,36

Total mà d'obra 6,56

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09835

COST DIRECTE 21,01748

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,01748

P-82 E8KA7P6X m Folrat dels laterals dels forats de façana, amb planxa
d'alumini lacat color igual a la fusteria exterior, d'1,5
mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 17,36 €
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Total materials 10,71

Total mà d'obra 6,56

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09835

COST DIRECTE 17,36448

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,36448

P-83 E8L122BX m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20
cm, llargària 110 cm, col·locada amb morter ciment
1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó
HA-25/F/10/IIa

Rend.: 1,000 19,75 €

Total materials 17,07

Total mà d'obra 2,62

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06551

COST DIRECTE 19,75307

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,75307

P-84 E8L122HX m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20
cm, llargària 170 cm, col·locada amb morter ciment
1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó
HA-25/F/10/IIa

Rend.: 1,000 26,82 €

Total materials 24,14

Total mà d'obra 2,62

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06551

COST DIRECTE 26,82307

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,82307

P-85 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els escreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 7,40 €
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Total materials 4,44

Total mà d'obra 2,46

Total maquinària 0,46

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03691

COST DIRECTE 7,39821

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39821

P-86 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 5,67 €

Total materials 2,40

Total mà d'obra 3,22

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04832

COST DIRECTE 5,66540

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66540

P-87 E9G4F68Z m2 Paviment de formigó continu, amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, amb additiu per a
evitar la retracció, de 15 cm de gruix, de consistència
fluïda i contingut en fibres de polipropilé, grandària
màxima del granulat 12 mm, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm B500T UNE-EN 10080, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, i
tractat superficialment mitjançant remolinador i
polidora mecànics; amb làmina de polietilè com a
capa separadora sota el paviment. Inclús p/p de
preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estesa i vibrat del formigó, embroquetat o
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment,
remolinat y polit mecànic de tota la superfície fins
aconseguir un acabat llis i brillant i neteja final de la
superfície acabada mitjançant aigua a pressió. Inclou
la col.locació d'una làmina separadora de polietilè
col.locada no adherida, Protecció perimetral en parets
i pilars i tractament anti pols, formació de junts de
retracció i dilatació mitjançant tall amb disc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT, comprovada i acceptada expressament per la
DF.Aquests criteris inclouen l'acabament específic
dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. Queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui
necessari.

Rend.: 1,000 29,11 €
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Total materials 15,58

Total mà d'obra 1,20

Total maquinària 2,36

9,95

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01803

COST DIRECTE 29,11226

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,11226

P-88 E9P67A78 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42
segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,2 mm, col·locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions del projecte, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 27,79 €

Total materials 20,97

Total mà d'obra 6,66

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16650

COST DIRECTE 27,79200

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,79200

P-89 E9QG9G6H m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa
d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de cirerer
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de
180 a 200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 3 llistons
per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina
de polietilè expandit de 3 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions del projecte, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 43,02 €
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Total materials 37,68

Total mà d'obra 5,27

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07900

COST DIRECTE 43,02290

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,02290

P-90 E9S11220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, platina /rodó, de 30x30
mm de pas de malla, amb platines verticals de 20x2
mm, i rodons horitzontals, fixats electrosoldats a
platina d'acer; en peces de 1000x500 mm, col·locat

Rend.: 1,000 68,16 €

Total materials 51,74

Total mà d'obra 16,19

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24278

COST DIRECTE 68,16468

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,16468

P-91 E9UAA012 m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària,
col·locat amb adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions del projecte, amb deducció de la
llargària corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: No
es dedueixen
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 9,81 €

Total materials 7,43

Total mà d'obra 2,34

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03512

COST DIRECTE 9,80956

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,80956

P-92 E9V84A75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura

Rend.: 1,000 35,10 €
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Total materials 22,55

Total mà d'obra 11,35

Total maquinària 1,02

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17030

COST DIRECTE 35,09790

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,09790

P-93 EANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 27,77 €

Total materials 27,77

COST DIRECTE 27,77000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,77000

P-94 EANA61D6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per
a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210
cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 31,64 €

Total materials 31,64

COST DIRECTE 31,64000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,64000

P-95 EANA61F6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per
a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210
cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 41,31 €
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Total materials 41,31

COST DIRECTE 41,31000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,31000

P-96 EANDA840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm
de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat,
muntada

Rend.: 1,000 194,12 €

Total materials 182,69

Total mà d'obra 11,26

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16893

COST DIRECTE 194,12093

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,12093

P-97 EANV3383 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 23,04 €

Total materials 23,04

COST DIRECTE 23,03600

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,03600

P-98 EANV3483 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 120x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 24,37 €
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Total materials 24,37

COST DIRECTE 24,36500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,36500

P-99 EANV3683 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 27,02 €

Total materials 27,02

COST DIRECTE 27,02300

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,02300

P-100 EAP371F6 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de col·locació del bastiment, que és imputable a
una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.

Rend.: 1,000 78,09 €

Total materials 78,09

COST DIRECTE 78,09000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,09000

P-101 EAQDD486 u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 80 cm
d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a
l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
a l'esmalt sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments
de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 166,91 €
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Total materials 89,51

Total mà d'obra 16,50

60,49

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41247

COST DIRECTE 166,90740

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,90740

P-102 EAQDD48X u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 120
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a
l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
a l'esmalt sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments
de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 208,49 €

Total materials 110,93

Total mà d'obra 16,50

80,65

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41247

COST DIRECTE 208,48943

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,48943

P-103 EAQDD48Z u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 150
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a
l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
a l'esmalt sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments
de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 247,73 €

Total materials 132,35

Total mà d'obra 16,50

98,47

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41247

COST DIRECTE 247,72703

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,72703

P-104 EAQFF21B u Porta corredissa encastada amb una llum de pas de
160x 210 cm, de cares llises, acabat superficial amb
fusta de pi per a pintar, ferratges de preu alt i folrat
del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,

Rend.: 1,000 389,11 €
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fixada a les guies de la caixa encastada. Inclou pintat
a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
a l'esmalt sintètic,  i amb ferraments.

Total materials 250,88

Total mà d'obra 38,79

98,47

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,96983

COST DIRECTE 389,10855

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,10855

P-105 EAQSD25X u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 50 cm
d'amplària i 190 cm i 40 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 210,38 €

Total materials 104,60

Total mà d'obra 30,00

75,02

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75010

COST DIRECTE 210,37570

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,37570

P-106 EATACS3M u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics
de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues
fulles batents de 180 cm d'amplària, 200 cm d'alçària,
83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb
maneta de tanca a pressió p/lleva+clau, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2.159,44 €

Total materials 2.151,87

Total mà d'obra 7,39

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18470

COST DIRECTE 2.159,44270

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.159,44270

P-107 EATADR38 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics
de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una
fulla batent de 100 cm d'amplària, 200 cm d'alçària,
83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb
maneta de tanca a pressió p/lleva, col·locada.

Rend.: 1,000 1.250,84 €
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Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Total materials 1.246,11

Total mà d'obra 4,62

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11544

COST DIRECTE 1.250,84294

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.250,84294

P-108 EATAFR34 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics
de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una
fulla batent de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària, 83
mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb
maneta de tanca a pressió p/lleva i vidre de diàmetre
30cm incorporat a la fulla, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1.245,04 €

Total materials 1.240,31

Total mà d'obra 4,62

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11544

COST DIRECTE 1.245,04294

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.245,04294

P-109 EAU15A2X m2 Envà mòbil bidireccional tipus MOVIDESMON o
similar, format per mòduls d'1,00 x2,20 m i 114 mm
de gruix, amb panells d'aglomerat de fusta amb
acabat melamínico. Perfileria oculta, panells amb 1
corriola superior, segellat inferior dels panells per
mecanisme operable pel costat i superior per juntes
de contacte. Replegat dels panells sota la mateixa
guia . Atenuació acústica 45 dB . Inclou guia superior
de despalçament i elements de suspensió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.El preu ha
d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament
i mòduls, i totes les operacions necessàries pel seu
correcte acabament.

Rend.: 1,000 345,47 €
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Total materials 312,67

Total mà d'obra 32,32

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48476

COST DIRECTE 345,47431

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,47431

P-110 EAVT136W u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de
2500 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit
ignífug perforat tipus Screen, de fils de fibra de vidre
recoberts de PVC, amb la cara exterior i interior de
color a definir per la DF, accionament motoritzat via
cable 230 V, amb comandament mural, per a
regulació de l'altura; fixat en el sostre amb ancoratges
mecànics. Inclús p/p de ferramentes i accessoris.
Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 768,39 €

Total materials 659,18

Total mà d'obra 106,55

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,66377

COST DIRECTE 768,39422

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,39422

P-111 EAVT136X u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de
3000 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit
ignífug perforat tipus Screen, de fils de fibra de vidre
recoberts de PVC, amb la cara exterior i interior de
color a definir per la DF, accionament motoritzat via
cable 230 V, amb comandament mural, per a
regulació de l'altura; fixat en el sostre amb ancoratges
mecànics. Inclús p/p de ferramentes i accessoris.
Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 808,83 €

Total materials 691,08

Total mà d'obra 114,88

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,87197

COST DIRECTE 808,82922

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 808,82922

P-112 EAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic
amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius
per a l'accionament d'una porta de dues fulles

Rend.: 1,000 278,51 €
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constitueixen una sola unitat.

Total materials 255,65

Total mà d'obra 22,52

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33786

COST DIRECTE 278,51186

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,51186

P-113 EB1216BX m Subministrament i col·locació de barana en forma
recta, de 140 cm d'altura en un extrem i 210 en
ll'altre, situat entre les dues rampes de la planta altell,
formada per: bastidor compost de barana superior i
inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x6 mm i muntants de platina en forma de
T de perfil massís d'acer laminat en calent de 40 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany per
reblert dels buits del bastidor compost de tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica,
de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de frondosa, treballat al
taller. Fixada mecànicament, segons detalls de l
projecte. Inclús p/p de potes d'agafament i fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs
d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i
ajustament final a obra. Totalment acabada i inclou
envernissat amb vernís sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat,
amb la superfície mat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 103,35 €

Total materials 81,61

Total mà d'obra 10,79

10,68

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26975

COST DIRECTE 103,34614

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,34614

P-114 EB14B9LX m Subministrament i col·locació de passamans recte
metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50
mm de diàmetre, amb suports metàl·lics soldats als
barrots i / o fixats al parament mitjançant ancoratge
mecànic per cargolat. Inclús p/p de replanteig dels
suports, fixació dels suports al parament i fixació del
passamans als suports. Elaborat en taller i muntat a
obra. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 35,06 €
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Total materials 20,51

Total mà d'obra 14,19

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35480

COST DIRECTE 35,05680

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,05680

P-115 EB32U05W m2 Barana d'escala, composada per bastidor de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm,
i barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre 10 mm. , d'una alçada
entre 100 - 120 cm, variable i forma segons detalls
del projecte. Tots els elements metàl·lics hauran estat
sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb
un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p
de potes d'agafament. Elaboració en taller i fixació
mitjançant ancoratge químic en element de formigó
amb varetes roscades i pasta química i ajustament
final en obra. Inclou tots els treballs i materials
necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.

Rend.: 1,000 72,77 €

Total materials 54,52

Total mà d'obra 17,98

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26970

COST DIRECTE 72,77114

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,77114

P-116 EB32U05X m2 Reixa metàl·lica per a formació de barana d'escala,
composada per bastidor de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x6 mm, i barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en
calent de diàmetre 10 mm. , d'alçada variable i forma
segons detalls del projecte. Tots els elements
metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20
micres. Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració
en taller i fixació mitjançant ancoratge químic en
element de formigó amb varetes roscades i pasta
química i ajustament final en obra. Inclou tots els
treballs i materials necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada.

Rend.: 1,000 75,90 €
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Total materials 57,65

Total mà d'obra 17,98

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26970

COST DIRECTE 75,90024

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,90024

P-117 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

Rend.: 1,000 91,30 €

Total materials 77,19

Total mà d'obra 13,91

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20859

COST DIRECTE 91,30123

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,30123

P-118 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 498,99 €

Total materials 489,28

Total mà d'obra 9,39

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,32848

COST DIRECTE 498,99348

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 498,99348

P-119 EB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini
pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm,
fixada mecànicament al parament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 25,55 €
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Total materials 20,11

Total mà d'obra 5,36

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08035

COST DIRECTE 25,54685

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,54685

P-120 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

Rend.: 1,000 14,14 €

Total materials 4,41

Total mà d'obra 9,59

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14386

COST DIRECTE 14,14356

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,14356

P-121 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

Rend.: 1,000 15,89 €

Total materials 6,15

Total mà d'obra 9,59

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14386

COST DIRECTE 15,88806

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,88806

P-122 ED15G671 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les

Rend.: 1,000 11,98 €
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peces especials a col·locar.

Total materials 4,41

Total mà d'obra 7,46

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11189

COST DIRECTE 11,98039

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,98039

P-123 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de
diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm
de gruix, incloent la part proporcional de reforç de
peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat
adherit superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Rend.: 1,000 10,34 €

Total materials 5,19

Total mà d'obra 5,07

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07605

COST DIRECTE 10,33626

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,33626

P-124 ED351D56 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm
de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 92,25 €

Total materials 14,30

Total mà d'obra 76,80

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15197

COST DIRECTE 92,25247

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,25247

P-125 ED354J86 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 297,10 €
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Total materials 100,28

Total mà d'obra 193,92

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,90876

COST DIRECTE 297,10345

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,10345

P-126 ED7K3324 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

Rend.: 1,000 49,58 €

Total materials 31,81

Total mà d'obra 14,83

Total maquinària 2,72

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22238

COST DIRECTE 49,57984

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,57984

P-127 ED7K3344 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

Rend.: 1,000 79,06 €

Total materials 58,90

Total mà d'obra 16,58

Total maquinària 3,33

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24871

COST DIRECTE 79,05659

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,05659

P-128 ED7K687S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat
al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,

Rend.: 1,000 39,69 €
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amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

Total materials 23,47

Total mà d'obra 15,98

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23976

COST DIRECTE 39,69256

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,69256

P-129 EE51LQ1AHI8P m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior d'alumini
ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER
, muntat de forma suspesa al sostre del local o
encastat en el celras.

Rend.: 1,000 20,76 €

Total materials 9,18

Total mà d'obra 11,42

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17126

COST DIRECTE 20,76386

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,76386

P-130 EE51LQ1AHI8S m2 Formació de revestiment amb planxa Climaver
d'ISOVER de les màquines de climatització i de
renovació d'aire de la sala de creació per millorar el
seu aïllament acústic mitjança plaques de llana
mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W,
amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior
d'alumini ref. 24424 de la sèrie Climaver d'ISOVER ,
muntat de forma adossada a les màquines de clima i
ventilació.

Rend.: 1,000 20,76 €
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Total materials 9,18

Total mà d'obra 11,42

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17126

COST DIRECTE 20,76386

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,76386

P-131 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

Rend.: 1,000 4,56 €

Total materials 2,64

Total mà d'obra 1,88

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04693

COST DIRECTE 4,56393

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56393

P-132 EED541A3 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2
tubs, amb 130 a 145 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, , amb
alimentació elèctrica de 400 V, i fluid frigorífic R410
A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de
càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat exterior model PUHY-P1050YSKB-A1, tipus
bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 130
Kw.  a 145 kW fred/calor. o similar.
Compren tota la unitat exterior amb tot el petit
material necessari (antivibratoris de molla, etc.).
Totalment instal.lada i en servei.

Rend.: 0,067 34.753,29 €

Total materials 29.840,63

Total mà d'obra 4.792,84

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 119,82090

COST DIRECTE 34.753,28672

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34.753,28672

P-133 EED541AA u Bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2
tubs, amb 15.5 Kw. en fred i 18 Kw. en calor, amb
alimentació elèctrica de 400 V, i fluid frigorífic R410
A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de
càrrega de gas necessaris per a un correcte

Rend.: 0,545 5.975,25 €
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funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat esterior model PUMY-P140VKM2 tipus
INVERTER (Serie MULTI-S), gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, monofásica de
15.5 Kw. en fred i 18 Kw. en calor. Serie Multi-S,
gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC o similar.

Compren les dues unitats exteriors totalment
instal.lades i en servei.

Total materials 5.371,31

Total mà d'obra 589,21

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 14,73028

COST DIRECTE 5.975,25469

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.975,25469

P-134 EEK27AA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 27,50 €

Total materials 16,64

Total mà d'obra 10,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16056

COST DIRECTE 27,50456

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,50456

P-135 EEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 31,05 €

Total materials 20,19

Total mà d'obra 10,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16056

COST DIRECTE 31,05456

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,05456

P-136 EEK27DAS u Reixeta metàl·lica amb lames horitzontals de
protecció en impulsió o retorn, pintat amb imprimació
antioxidant i color d'acabat de 400x800 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

Rend.: 0,135 100,67 €
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Total materials 20,19

Total mà d'obra 79,29

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18933

COST DIRECTE 100,66822

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,66822

P-137 EEK97307 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 250 mm de
diàmetre i fixat al pont de muntatge

Rend.: 1,000 35,67 €

Total materials 21,18

Total mà d'obra 14,27

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21408

COST DIRECTE 35,66608

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,66608

P-138 EEKCA4FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

Rend.: 1,000 25,56 €

Total materials 11,07

Total mà d'obra 14,27

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21408

COST DIRECTE 25,55608

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,55608

P-139 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 114,03 €

Total materials 99,54

Total mà d'obra 14,27

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21408

COST DIRECTE 114,02608

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,02608

P-140 EEN11993 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9
segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de
135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya,
cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió
inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del
90 %, muntat sobre bastidor o caixa

Rend.: 1,000 86,91 €
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Total materials 83,29

Total mà d'obra 3,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05352

COST DIRECTE 86,91152

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,91152

P-141 EENP1293 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer
galvanitzat, per a muntar entre conductes o als
extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de
140 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per
molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè,
accessibilitat lateral, col·locat

Rend.: 1,000 48,93 €

Total materials 34,44

Total mà d'obra 14,27

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21408

COST DIRECTE 48,92608

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,92608

P-142 EEV53100 u FGENERGY de Mitsubishi o similar. Subministra,
muntatge i posta en funcionament de funció
addicional per l'establishment d'accions d'estalvi
d'energia per diferencials de temperatura i/o consum
real, monitorizació de consums i eficiència de las
unitats. Per l'ampliació de un control AG-150A, gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Pel control per
consum elèctric s'instal·laran els corresponents
batímetres i plaques de connexió PAC-YG60MCA.
Tot  inclòs i en servei.

Rend.: 1,000 1.559,03 €

Total materials 1.555,41

Total mà d'obra 3,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05357

COST DIRECTE 1.559,03257

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.559,03257

P-143 EEV53200 u PAR-W21MAA-J de Mitsubishi o similar. Subministra,
muntatge i posta en funcionament de ´´Control
Remoto Sencillo´´, gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, per unitats ATW / HWS. Model
PAR-W21MAA-J. Tot inclòs, accessoris de muntatge,
etc .

Rend.: 1,000 224,82 €
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Total materials 221,19

Total mà d'obra 3,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05357

COST DIRECTE 224,81857

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,81857

P-144 EEV5320A u PAR-32MAA de Mitsubishi o similar. Subministre,
muntatge i posta en funcionament de ´´Control
Remoto Sencillo (Deluxe)´´ amb pantalla LCD
retroil.luminada, gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, para 1 g./16 uds. Model PAR-32MAA.
Tot inclòs,  accessoris, muntatge, etc.

Rend.: 0,251 125,04 €

Total materials 110,60

Total mà d'obra 14,23

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21341

COST DIRECTE 125,03750

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,03750

P-145 EEV5320H u PZ-61DR-E o similar. Subministra, muntatge i posta
en funcionament de control remot amb programació
setmanal, gama LOSSNAY de MITSUBISHI
ELECTRIC, o similar per 1 grup de fins 16 unitats.
Model PZ-61DR-E. Inclou accessoris de muntatge.

Rend.: 0,162 132,97 €

Total materials 110,60

Total mà d'obra 22,04

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33065

COST DIRECTE 132,97086

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,97086

P-146 EEV53400DJ6X u EW-50E de Mitsubishi o similar. Subministre,
muntatge i posta en funcionament de ´´Control
EW-50E´´ basat en servidor web, amb funcions
d'expansor del control AE-200E, gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, per 50 g./50 uds. Modelo
EW-50E. Tot inclòs,  accessoris, muntatge, etc.

Rend.: 0,004 1.653,91 €
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Total materials 747,77

Total mà d'obra 892,75

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 13,39125

COST DIRECTE 1.653,91125

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.653,91125

P-147 EG116H62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment.
Compren l'esquema 10 ontemperie buc, barreta
secc. NH-O aM., pica T.T. 1.5x14 d., brida
connexions BCP-14, cable Aceflex RV-K 0.6/1Kv.
1x70 negre, etc. totalment instal.lat i en servei.

Rend.: 1,000 265,95 €

Total materials 220,68

Total mà d'obra 44,60

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66900

COST DIRECTE 265,94900

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,94900

P-148 EG116H6A u Caixa seccionament de 400 A tipus 446154, caixa de
protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
400 A, segons esquema Unesa número 7 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

Rend.: 1,000 182,00 €

Total materials 136,73

Total mà d'obra 44,60

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66900

COST DIRECTE 181,99700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,99700

P-149 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de
material autoextingible, amb porta, per a 48 mòduls i
muntatge superficial

Rend.: 0,185 63,90 €
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Total materials 44,32

Total mà d'obra 19,29

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28930

COST DIRECTE 63,89579

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,89579

P-150 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

Rend.: 1,000 8,05 €

Total materials 1,48

Total mà d'obra 6,48

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09715

COST DIRECTE 8,05365

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05365

P-151 EG16132S u Caixa de proba de terres  IP-54,  de superfície Rend.: 0,243 28,53 €

Total materials 1,48

Total mà d'obra 26,65

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39978

COST DIRECTE 28,53204

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,53204

P-152 EG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
4 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 550x750x175 mm, col·locat.

Compren a més de la instal.lació del nou qudre, la
retirada del quadre existent, la part de paleta per
ampliar el forat per encaixar el quadre, encaixar-lo i
repas. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 368,69 €
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Total materials 343,34

Total mà d'obra 24,98

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37464

COST DIRECTE 368,69064

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,69064

P-153 EG1B045A u Partida alçada, per fer butlletins, legalització i
acompanyar inpecció i taxes de l'ECA.

Rend.: 0,009 1.357,46 €

Total materials 150,29

Total mà d'obra 1.189,33

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 17,84000

COST DIRECTE 1.357,46334

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.357,46334

P-154 EG1B045D u Partida alçada, per fer una estructura metàl·lica
mitjança uns perfils estructurals de 120x70 mm.
soldats al cavall i a la paret de carrega per suportar
les dues maquines de clima i les dues de renovació
d'aire de la sala de creació. Seran uns 8 perfils amb
una llargària aproximada de 3,5 metres cada un.

Aquest perfils es pintaran amb una capa d'imprimació
antioxidant i una d'acabat.

Rend.: 0,008 515,40 €

Total materials 62,71

Total mà d'obra 446,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,69000

COST DIRECTE 515,40400

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,40400

P-155 EG1B045I u Partida alçada, per legalitzalitzar la instal.lació de
climatització, fer els certificats i acompanyar inpecció i
taxes de l'ECA.

Rend.: 0,008 1.508,36 €
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Total materials 150,29

Total mà d'obra 1.338,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 20,07000

COST DIRECTE 1.508,36000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.508,36000

P-156 EG1B045P u Partida alçada, per fer la legalització de la instal·lació
del subministre de socors, butlletins i acompanyar
inspecció i taxes de l'ECA.

Rend.: 0,020 693,52 €

Total materials 150,29

Total mà d'obra 535,20

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,02800

COST DIRECTE 693,51800

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 693,51800

P-157 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 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

Rend.: 1,000 3,47 €

Total materials 1,95

Total mà d'obra 1,50

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02254

COST DIRECTE 3,47039

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47039

P-158 EG21H71H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 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

Rend.: 1,000 4,11 €
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Total materials 2,49

Total mà d'obra 1,60

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02394

COST DIRECTE 4,10624

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10624

P-159 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
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

Rend.: 1,000 1,11 €

Total materials 0,46

Total mà d'obra 0,64

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00958

COST DIRECTE 1,10710

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10710

P-160 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
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

Rend.: 1,000 1,27 €

Total materials 0,62

Total mà d'obra 0,64

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00958

COST DIRECTE 1,27030

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27030

P-161 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

Rend.: 1,000 1,47 €
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Total materials 0,83

Total mà d'obra 0,64

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00958

COST DIRECTE 1,47430

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47430

P-162 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,83 €

Total materials 1,01

Total mà d'obra 0,81

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01211

COST DIRECTE 1,82936

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82936

P-163 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,35 €

Total materials 3,20

Total mà d'obra 1,13

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01690

COST DIRECTE 4,34624

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34624

P-164 EG2A1202 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60
mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 6,84 €
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Total materials 4,45

Total mà d'obra 2,35

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03532

COST DIRECTE 6,84060

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84060

P-165 EG2A3GA1 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de
mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2
compartiments com a màxim, muntada sobre
paraments

Rend.: 1,000 8,62 €

Total materials 6,23

Total mà d'obra 2,35

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03532

COST DIRECTE 8,61580

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,61580

P-166 EG2C1841 m Safata aïllant de PVC llisa, de 50x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada directament
sobre paraments verticals

Rend.: 1,000 15,23 €

Total materials 11,91

Total mà d'obra 3,26

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04895

COST DIRECTE 15,22566

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22566

P-167 EG2DF3E1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,000 12,28 €

Total materials 7,44

Total mà d'obra 4,77

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07159

COST DIRECTE 12,28442

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28442

P-168 EG2DF3F4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 17,07 €
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Total materials 11,27

Total mà d'obra 5,71

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08567

COST DIRECTE 17,06700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,06700

P-169 EG312524 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, apantallat, tetrapolar, de secció 4 x 0.75
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,50 €

Total materials 0,96

Total mà d'obra 0,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00803

COST DIRECTE 1,50203

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50203

P-170 EG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 31,67 €

Total materials 24,43

Total mà d'obra 7,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10704

COST DIRECTE 31,67304

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,67304

P-171 EG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 30,05 €
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Total materials 22,81

Total mà d'obra 7,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10704

COST DIRECTE 30,05304

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,05304

P-172 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 30,45 €

Total materials 23,21

Total mà d'obra 7,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10704

COST DIRECTE 30,45304

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,45304

P-173 EG414D9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 31,13 €

Total materials 23,89

Total mà d'obra 7,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10704

COST DIRECTE 31,13304

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,13304

P-174 EG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 31,67 €
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Total materials 24,43

Total mà d'obra 7,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10704

COST DIRECTE 31,67304

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,67304

P-175 EG414D9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 33,04 €

Total materials 25,80

Total mà d'obra 7,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10704

COST DIRECTE 33,04304

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,04304

P-176 EG414DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 53,63 €

Total materials 45,82

Total mà d'obra 7,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11549

COST DIRECTE 53,63459

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,63459

P-177 EG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 55,82 €
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Total materials 48,01

Total mà d'obra 7,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11549

COST DIRECTE 55,82459

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,82459

P-178 EG414DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 56,90 €

Total materials 49,09

Total mà d'obra 7,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11549

COST DIRECTE 56,90459

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,90459

P-179 EG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 59,68 €

Total materials 51,87

Total mà d'obra 7,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11549

COST DIRECTE 59,68459

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,68459

P-180 EG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 103,29 €
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Total materials 95,48

Total mà d'obra 7,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11549

COST DIRECTE 103,29459

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,29459

P-181 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions
permanents i 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

Rend.: 1,000 545,26 €

Total materials 518,10

Total mà d'obra 26,76

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40140

COST DIRECTE 545,26140

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 545,26140

P-182 EG48U1TÑ u Quadre de commutació automàtica temporitzada
entre els dos subministres trifàsics, (subministre
normal i subministre de socors) per una potencia de
50 Kw.

Quadre de material plàstic amb porta amb panys i
grau de protecció IP65, muntat superficialment.
Totalment instal·lat i en servei amb tot el material
necessari pel seu bon funcionament.

Rend.: 0,052 1.040,43 €

Total materials 518,10

Total mà d'obra 514,62

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,71923

COST DIRECTE 1.040,43461

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.040,43461

P-183 EG613031 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu
mitjà, encastada

Rend.: 1,000 2,12 €
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Total materials 1,40

Total mà d'obra 0,71

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01070

COST DIRECTE 2,12430

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12430

P-184 EG61303A u Caixa de mecanismes, d'un element per encastar a
canal de pvc. o alumini, preu mitjà, encastada

Rend.: 1,419 1,91 €

Total materials 1,40

Total mà d'obra 0,50

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00754

COST DIRECTE 1,91043

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91043

P-185 EG61L021ITH6 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular,
d'ABS, de preu alt ref. 27821-35 de la serie Caixes de
superfície Simon 27play de SIMON , muntada
superficialment

Rend.: 1,000 12,10 €

Total materials 7,16

Total mà d'obra 4,87

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07305

COST DIRECTE 12,10311

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,10311

P-186 EG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,000 9,49 €

Total materials 4,35

Total mà d'obra 5,06

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07597

COST DIRECTE 9,49050

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,49050

P-187 EG628HD2C2Z u Interruptor regulable, de tipus modular, 10 AX/250 V,
preu mitjà ref. U3.213.18 de la serie UNICA d'EUNEA
, muntat sobre bastidor o caixa

Rend.: 0,332 20,92 €
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Total materials 5,44

Total mà d'obra 15,25

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22882

COST DIRECTE 20,92343

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,92343

P-188 EG63D15Ñ u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac
de superficie o a caixa de superfície, tetrapolar amb
presa de terra, (4P+T), 32 A 400 V, amb tapa, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment

Rend.: 0,177 36,60 €

Total materials 2,71

Total mà d'obra 33,39

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50085

COST DIRECTE 36,60085

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,60085

P-189 EG63D15R u Presa de corrent de per encastar a canal o a caixa de
superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Rend.: 1,000 8,71 €

Total materials 2,71

Total mà d'obra 5,91

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08865

COST DIRECTE 8,70868

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70868

P-190 EG63D15S u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac
de superficie o a caixa de superfície, tetrapolar amb
presa de terra, (4P+T), 16 A 400 V, amb tapa, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment

Rend.: 0,334 20,67 €
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Total materials 2,71

Total mà d'obra 17,69

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26542

COST DIRECTE 20,67012

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,67012

P-191 EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic, col·locat

Rend.: 1,000 2,45 €

Total materials 1,60

Total mà d'obra 0,83

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01250

COST DIRECTE 2,44616

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44616

P-192 EG671122C8G4 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu
mitjà ref. 18002 de la serie Iris de BJC , col·locat

Rend.: 1,000 4,29 €

Total materials 3,44

Total mà d'obra 0,83

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01250

COST DIRECTE 4,28616

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28616

P-193 EG671132C8G7 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
mitjà ref. 18003 de la serie Iris de BJC , col·locat

Rend.: 1,000 6,90 €

Total materials 6,05

Total mà d'obra 0,83

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01250

COST DIRECTE 6,89616

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89616

P-194 EG681122 u Regulador-interruptor amb commandament giratori,
de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a
1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
amb tapa, preu mitjà, encastat

Interruptor regulable de Philips model Universidad ID
8620/00 Dali, dimer o similar.

Rend.: 0,072 163,37 €
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Total materials 87,92

Total mà d'obra 74,33

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11500

COST DIRECTE 163,36834

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,36834

P-195 EH113524 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V
LED27S/840 PSU W60L60 o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2700
lm. Flux lluminós (Làmpades): 2700 lm. Potencia de
las lluminàries: 24.5 W. Classificació lluminàries
segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Làmpada: 1 x LED27S/840/- (Factor de correcció
1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i
amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la
mateixa.

Rend.: 0,602 113,68 €

Total materials 96,84

Total mà d'obra 16,60

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24893

COST DIRECTE 113,68428

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,68428

P-196 EH11352A u Lluminària PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840. o
similar.
Caracteristiques : Flux lluminós (Lluminària): 1100
lm. Flux lluminós (Làmpades): 1100 lm. Potencia de
las lluminàries: 11.0 W. Classificació lluminàries
segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 61 90 98 100 100.
Làmpada: 1 x LED10S/840/- (Factor de correcció
1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i
amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la
mateixa.

Rend.: 2,458 37,43 €
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Total materials 33,31

Total mà d'obra 4,06

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06097

COST DIRECTE 37,43341

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,43341

P-197 EH11352B u Lluminària PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 o
similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000
lm. Flux lluminós (Làmpades): 4000 lm. Potencia de
las lluminàries: 38.0 W. Classificació lluminàries
segond CIE: 97. Codi CIE Flux: 48 81 95 97 100.
Làmpada: 1 x LED40S/840/- (Factor de correcció
1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i
amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la
mateixa.

Rend.: 0,538 70,31 €

Total materials 51,46

Total mà d'obra 18,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27854

COST DIRECTE 70,30805

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,30805

P-198 EH11352C u Lluminària tipus aplic PHILIPS WL 120V LED
165/830 PRS GR o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700
lm. Potencia de las lluminàries: 24 W. Classificació
lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97
100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i
amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la
mateixa.

Rend.: 0,649 58,01 €
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Total materials 42,38

Total mà d'obra 15,39

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23090

COST DIRECTE 58,00843

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,00843

P-199 EH11352D u Punt de llum tipus encastat PHILIPS BBG 120 LED
36 - 5.3 W. - 2700 -GU10 WH 50W  o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700
lm. Potencia de las lluminàries: 24 W. Classificació
lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97
100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i
amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la
mateixa.

Rend.: 0,649 30,78 €

Total materials 15,16

Total mà d'obra 15,39

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23090

COST DIRECTE 30,78043

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,78043

P-200 EH11352E u Lluminària tipus downlight PHILIPS DN125B
LED205/830 PSR WH o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2000
lm. Potencia de las lluminàries: 24 W. Classificació
lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97
100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i
amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la
mateixa.

Rend.: 0,285 50,74 €
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Total materials 15,16

Total mà d'obra 35,05

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52581

COST DIRECTE 50,73584

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,73584

P-201 EH11352G u Lluminària PHILIPS BY120P G3 1xLED1055/840 WB
o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 10500
lm. Potencia de las lluminàries: 85.0 W. Classificació
lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE lux: 69 94 99
100 100. Làmpada: 1 x LED105S/840/- (Factor de
correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i
amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la
mateixa.

Rend.: 0,056 277,92 €

Total materials 96,84

Total mà d'obra 178,40

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,67600

COST DIRECTE 277,91600

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,91600

P-202 EH11352K u Lluminària PHILIPS LL121X 1 LED 455/840 V WB o
similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000
lm. Flux lluminós (Làmpades): 4500 lm. Potencia de
las lluminàries: 38.0 W. Classificació lluminàries
segons CIE: 97. Codi CIE Flux: 48 81 95 97 100.
Làmpada: LL121X 1 LED 455/840 V WB- (Factor de
correcció 1.000).
Compren la lluminària totalment instal·lada al sostre i
amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i període de la
mateixa.

Rend.: 0,100 152,86 €
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Total materials 51,46

Total mà d'obra 99,90

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49856

COST DIRECTE 152,86256

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,86256

P-203 EH61R2C9 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial.
Lluminària totalment instal·lada, compren tot el petit
material, fixació al sostre, tubs de fluorescència, part
proporcional de la instal·lació elèctrica i totalment
instal·lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 68,43 €

Total materials 63,00

Total mà d'obra 5,35

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08028

COST DIRECTE 68,43228

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,43228

P-204 EHB1U010 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V
LED37S/840 PSU W60L60  o similar.
Característiques :Flux lluminós (Lluminària): 3700 lm.
Flux lluminós (Làmpades): 3700 lm. Potencia de las
lluminàries: 37.5 W. Classificació lluminàries segons
CIE: 100. Códi CIE Flux: 59 87 97 100 100. Làmpada:
1 x LED37S/840/- (Factor de correcció 1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre
i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la
mateixa.

Rend.: 0,072 125,40 €

Total materials 24,80

Total mà d'obra 99,11

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,48667

COST DIRECTE 125,39778

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,39778

P-205 EJ13B62C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color suau i preu
mitjà, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 98,95 €
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Total materials 91,88

Total mà d'obra 6,90

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17248

COST DIRECTE 98,95198

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,95198

P-206 EJ13B62Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color suau i preu
mitjà, col·locat sobre peu.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 124,08 €

Total materials 115,24

Total mà d'obra 8,63

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21571

COST DIRECTE 124,08425

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,08425

P-207 EJ14BB2Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
suau, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 241,69 €

Total materials 211,74

Total mà d'obra 29,21

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73030

COST DIRECTE 241,68552

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,68552

P-208 EJ18LPAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques
i escorredor, 130 a 140 cm de llargària, acabat brillant
i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un
taulell de cuina.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 112,58 €
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Total materials 98,44

Total mà d'obra 13,80

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34496

COST DIRECTE 112,58391

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,58391

P-209 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 70,01 €

Total materials 55,87

Total mà d'obra 13,80

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34496

COST DIRECTE 70,00881

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,00881

P-210 EJ2311DG u Aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret,
de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 67,71 €

Total materials 53,70

Total mà d'obra 13,80

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20698

COST DIRECTE 67,70548

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,70548

P-211 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 60,72 €
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Total materials 46,71

Total mà d'obra 13,80

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20698

COST DIRECTE 60,71548

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,71548

P-212 EJ24813E u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb
aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats,
de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1´´, i colze
d'enllaç a l'alimentació mural.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 124,46 €

Total materials 101,12

Total mà d'obra 23,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34496

COST DIRECTE 124,46246

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,46246

P-213 EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 71,80 €

Total materials 57,79

Total mà d'obra 13,80

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20698

COST DIRECTE 71,79548

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,79548

P-214 EJ2851FG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb
dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 87,75 €
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Total materials 73,74

Total mà d'obra 13,80

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20698

COST DIRECTE 87,74548

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,74548

P-215 EJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 132,61 €

Total materials 109,27

Total mà d'obra 23,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34496

COST DIRECTE 132,61246

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,61246

P-216 EJ33B1NF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació
per a lavabo, d'ABS, cromat, de 32 mm de diàmetre,
flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma
UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 38,75 €

Total materials 34,08

Total mà d'obra 4,60

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06899

COST DIRECTE 38,74849

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,74849

P-217 EJ38B4RF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació
per a aigüera, d'ABS, de 32 mm de diàmetre, flux
d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma
UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 29,37 €
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Total materials 24,70

Total mà d'obra 4,60

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06899

COST DIRECTE 29,36849

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,36849

P-218 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 64,83 €

Total materials 60,22

Total mà d'obra 4,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06814

COST DIRECTE 64,83064

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,83064

P-219 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 243,04 €

Total materials 224,60

Total mà d'obra 18,17

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27255

COST DIRECTE 243,04255

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,04255

P-220 EL2DE1G1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones
(càrrega màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut
3 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1400x1100 mm, embarcament simple amb portes
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central de 2+2 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.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 29.153,76 €
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Total materials 23.683,70

Total mà d'obra 5.285,08

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 184,97780

COST DIRECTE 29.153,75780

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.153,75780

P-221 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Rend.: 1,000 30,94 €

Total materials 22,24

Total mà d'obra 8,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12856

COST DIRECTE 30,93896

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,93896

P-222 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

Rend.: 1,000 63,82 €

Total materials 55,12

Total mà d'obra 8,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12856

COST DIRECTE 63,81896

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,81896

P-223 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la
intempèrie

Rend.: 1,000 16,17 €
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Total materials 7,47

Total mà d'obra 8,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12856

COST DIRECTE 16,16896

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16896

P-224 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

Rend.: 1,000 89,18 €

Total materials 74,68

Total mà d'obra 14,28

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21426

COST DIRECTE 89,18306

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,18306

P-225 EMD1AVF6 u Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una
cobertura lateral <= 12 m, amb un abast longitudinal
<= 15, muntat superficialment a la paret o sostre.
Volumètric marca Guardall, model DT 15 AM o de
característiques similars.
Compren el volumètric, petit material per la seva
instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.

Rend.: 1,000 55,43 €

Total materials 46,37

Total mà d'obra 8,93

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13391

COST DIRECTE 55,43341

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,43341

P-226 EMD1AYJ6 u Detector de trencament de vidre, muntat
superficialment al sostre o paret.
Detector de trencament de vidre marca GE Segurity
5845 - D o de característiques similar.
Compren el detector de trencament de vidre, petit
material per la seva instal·lació, etc. Totalment
instal·lat i en servei.

Rend.: 1,000 55,44 €
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Total materials 46,38

Total mà d'obra 8,93

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13391

COST DIRECTE 55,43641

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,43641

P-227 EMD31447 u Central de seguretat antirobatori, per a 38 zones,
alarma acústica, memòria d'alarma i teclat
programable, muntada a l'interior.

Central alarma marca Neteorx, model Nx - 8 E o de
característiques similars, amb una targeta expansora
marca Networx, model NX - 216 o de
característiques similars.
Compren la central de seguretat antirobatori, la
targeta expansora i la corresponent bateria de 12 v. 7
amp., el petit material per la seva instal·lació, etc.
Totalment instal·lat i en servei.

Rend.: 1,000 383,68 €

Total materials 325,69

Total mà d'obra 57,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85704

COST DIRECTE 383,68304

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,68304

P-228 EMD43008 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, muntada a
l'exterior

Rend.: 1,000 81,94 €

Total materials 72,88

Total mà d'obra 8,93

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13391

COST DIRECTE 81,94141

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,94141

P-229 EMD51417 u Marcador telefònic programable, amb un programa de
4 números telefònics, amb un missatge pregravat,
sense alimentació, muntat superficialment
Mòdul de trucada externa, marca Visonic LTD, model
DL-125SP, 12 vol. o de característiques similars.
Compren el mòdul de trucada externa, petit material
per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en
servei.

Rend.: 1,000 111,24 €
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Total materials 67,75

Total mà d'obra 42,85

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64278

COST DIRECTE 111,24478

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,24478

P-230 EMD5141A u Teclat sense fil LCD, marca Networx, model Nx - 148
E o similar

Compren el teclat sense fils, petit material per la
seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.

Rend.: 3,696 79,52 €

Total materials 67,75

Total mà d'obra 11,59

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17391

COST DIRECTE 79,51807

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,51807

P-231 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm, col·locat
en tub.

Compren el cable apantallat i el tub corrugat
totalment instal.lat.

Rend.: 1,000 1,06 €

Total materials 0,52

Total mà d'obra 0,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00803

COST DIRECTE 1,06368

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06368

P-232 EMDWC002 u Font d'alimentació auxiliar, de 13,8 vols de cc. - 3
Amp., + corrent addicional per carrega de bateries.

Compren la font d'alimentació instal·lada, la
corresponent bateria de 12 v. i 7 Amp. i en servei amb
tot el petit material necessari per la seva instal·lació.

Rend.: 0,201 62,63 €
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Total materials 32,74

Total mà d'obra 29,45

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44176

COST DIRECTE 62,63251

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,63251

P-233 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 8,55 €

Total materials 5,69

Total mà d'obra 2,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04223

COST DIRECTE 8,55073

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55073

P-234 EP411226 m Cable coaxial per a transmissió de vídeo, d'atenuació
normalamb, conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més
trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en canal o safata o tub corrugat.

Rend.: 1,000 1,05 €

Total materials 0,61

Total mà d'obra 0,43

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00642

COST DIRECTE 1,04658

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04658

P-235 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a 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

Rend.: 1,000 1,29 €
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Total materials 0,75

Total mà d'obra 0,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00803

COST DIRECTE 1,28918

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28918

P-236 EP7394E2JH8M u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
mòdul ample doble, amb quatre bases monofàsiques
tipus schucko, amb connector RJ45 quàdruple,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà ref. S096CF/9 de
la serie CAT.6 FTP (apantallats) de SIMON ,
muntada sobre caixa o bastidor.

Compren tot el material i totalment instal.lada
(connexions de veu i dades i les bases monofàsiques
també connectades)

Rend.: 1,000 119,19 €

Total materials 100,14

Total mà d'obra 18,77

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28155

COST DIRECTE 119,19155

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,19155

P-237 EP74CD31DLI3 u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i
dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 72 llocs de
treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack
19´´, de 1500 x 600 x 400 mm aproximadament
(alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre
securitzat amb pany i clau ref. VD0.112.36U6 de la
sèrie UNICA SYSTEM d'EUNEA , col·locat

Rend.: 1,000 1.416,32 €

Total materials 1.380,10

Total mà d'obra 35,68

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53520

COST DIRECTE 1.416,31520

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.416,31520

P-238 EP7E111C u Conversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 ports 100 Mbps
de fibra optica amb connector tipus SC, per a armari
tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i
connectat

Rend.: 1,000 157,17 €
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Total materials 84,68

Total mà d'obra 71,42

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,07130

COST DIRECTE 157,17130

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,17130

P-239 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, no
gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb
alimentació a 240V, col·locat i connectat

Rend.: 1,000 116,24 €

Total materials 43,75

Total mà d'obra 71,42

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,07130

COST DIRECTE 116,24130

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,24130

P-240 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb
norma IEEE 802.11 b/g, amb antena omnidireccional
de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat
WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons
norma IEE 802.3 af, per a us interior, instal.lat
superficialment i connectat

Rend.: 1,000 276,43 €

Total materials 131,45

Total mà d'obra 142,84

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,14260

COST DIRECTE 276,43260

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,43260

P-241 EP7ZA211 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 1 ventilador de tipus centrífug, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 1200 m3/h, col·locat

Rend.: 1,000 324,19 €

Total materials 317,88

Total mà d'obra 6,25

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06250

COST DIRECTE 324,19291

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,19291

P-242 EP7ZE071 u Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre d'antiparàsits, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 105,08 €
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Total materials 99,03

Total mà d'obra 5,96

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08945

COST DIRECTE 105,08302

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,08302

P-243 EPA1U140 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV) per
interior, color amb sensor CCD de 1/3 ´´ i visió
nocturna, resolució 700 línies, sensibilitat de 0,08
lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac,
relació senyal/soroll de 50 dB, compensació de
contrallum, AES, ATW, DC vídeo iris, muntada i
fixada en el interior de carcassa.

Compren la càmera i la carcassa, tot el petit material
necessari per la seva instal·lació i totalment
instal·lades, configurades i en servei.

Rend.: 1,000 69,11 €

Total materials 50,99

Total mà d'obra 17,86

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26783

COST DIRECTE 69,10783

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,10783

P-244 EPA6U110 u Monitor industrial LCD de 32'', resolució de
1280x1024, 400 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.

Rend.: 1,000 341,07 €

Total materials 337,26

Total mà d'obra 3,75

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05631

COST DIRECTE 341,06531

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,06531

P-245 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 8 canals amb 2 GB de
capacitat a 27 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
Explorer o programari remot, port USB per còpia de
seguretat, per a muntatge de superfície, instal·lat

Compren el gravador, tot el petit material necessari,
totalment instal·lat, programat i en servei i amb

Rend.: 0,050 478,46 €
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explicacions i demostracions pel seu us al personal
de l'oficina.

Total materials 287,94

Total mà d'obra 187,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,81550

COST DIRECTE 478,45550

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,45550

P-246 EQ512Q81 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm
de gruix, preu econòmic, de 100 a 149 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al
parament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les
vores i l'acord amb els paraments.

Rend.: 1,000 171,16 €

Total materials 138,92

Total mà d'obra 31,45

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78615

COST DIRECTE 171,15606

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,15606

P-247 EQ5Z11A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural
calcària, amb el cantell interior sense polir, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 73,77 €

Total mà d'obra 72,68

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,09020

COST DIRECTE 73,77020

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,77020

P-248 EQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

Rend.: 1,000 309,63 €
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Total materials 298,61

Total mà d'obra 10,64

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,37254

COST DIRECTE 309,62654

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,62654

P-249 EY01112X m Sanejat i repicat de fonaments existents per
allotjament de les noves riostres, amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

Rend.: 1,000 3,47 €

Total mà d'obra 3,26

Total maquinària 0,16

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04895

COST DIRECTE 3,46795

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46795

P-250 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,62 €

Total mà d'obra 1,66

Total maquinària 1,93

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02486

COST DIRECTE 3,61578

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61578

P-251 F2194JBX m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,79 €
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Total mà d'obra 4,97

Total maquinària 2,74

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07457

COST DIRECTE 7,78690

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,78690

P-252 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,50 €

Total mà d'obra 3,45

Total maquinària 3,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05170

COST DIRECTE 6,49929

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49929

P-253 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

Rend.: 1,000 9,24 €

Total mà d'obra 3,31

Total maquinària 5,88

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04971

COST DIRECTE 9,24471

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,24471

P-254 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

Rend.: 1,000 3,67 €

Total mà d'obra 2,49

Total maquinària 1,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03728

COST DIRECTE 3,66578

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66578

P-255 FDKR0010 u Arranjament, col.locació a cota i anivellament
d'arqueta de pou existent.amb arrencada de
bastiment i tapa, aixecament de les parets del pou,
recol.locació de bastiment i tapa y col.locació de nous

Rend.: 1,000 211,89 €
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graons per asolir la cota. Inclou tots els treballs i
matetials necessaris per a deixar la partida totament
finalitzada.

Total materials 4,67

Total mà d'obra 92,39

22,43

DESPESES AUXILIARS 100,00 % 92,39450

COST DIRECTE 211,88807

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,88807

P-256 FG151832 u Caixa modular de plàstic, amb grau de protecció
IP-65, muntada superficialment amb tres bases
monofàsicas schuko de 16 A. i una base trifasica
tipus Cetac de 16 A. amb les corresponets
proteccions magnetotermiques en la mateixa caixa.

Totalment instal.lada i connectada.

Rend.: 0,943 68,49 €

Total materials 9,88

Total mà d'obra 57,74

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86612

COST DIRECTE 68,48737

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,48737

P-257 FG1B0A59 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa
fixa, porta amb pany, fixat a columna per exterior,
IP65, totalment instal.lat.

Rend.: 1,000 333,46 €

Total materials 320,78

Total mà d'obra 12,49

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18732

COST DIRECTE 333,45532

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,45532

P-258 FGD1222E 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

Rend.: 1,000 22,43 €
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Total materials 13,99

Total mà d'obra 8,31

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12470

COST DIRECTE 22,42814

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,42814

P-259 GM111110 u Detector d'infrarrojos amb temporització, amb
actuació dierecta sobre l'enllumenat , segons norma
UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat o de
superfície.

Rend.: 1,000 29,04 €

Total materials 20,34

Total mà d'obra 8,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12856

COST DIRECTE 29,04296

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,04296

P-260 GM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i
UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

Rend.: 1,000 59,06 €

Total materials 50,36

Total mà d'obra 8,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12856

COST DIRECTE 59,05896

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,05896

P-261 K12GF00X u Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua,
des de la presa de cada aparell sanitari fins el
muntant, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p
d'eliminació de vàlvules, fixacions i altres accessoris
superficials, taponat de canonades, neteja, aplec,
retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 565,80 €
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Total mà d'obra 557,44

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,36160

COST DIRECTE 565,80160

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,80160

P-262 K12GG00X u Desmuntatge i arrencada de xarxa d'instal·lació
elèctrica interior i telecomunicacions; amb mitjans
manuals. Inclús p/p d'eliminació de quadre general de
comandament i protecció, cablejat, mecanismes,
caixes i altres accessoris superficials, neteja,
apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 1.267,53 €

Total mà d'obra 1.248,80

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 18,73200

COST DIRECTE 1.267,53200

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.267,53200

P-263 K15141JX m2 Desmuntatge de revestiment de façana amb làmina
de teixit o plàstic, i arrencada de claus de subjecció,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,43 €

Total mà d'obra 2,40

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03595

COST DIRECTE 2,43275

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43275

P-264 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat
amidat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 59,37 €
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Total mà d'obra 58,49

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87742

COST DIRECTE 59,37222

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,37222

P-265 K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 38,53 €

Total mà d'obra 29,86

Total maquinària 8,22

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44787

COST DIRECTE 38,52787

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,52787

P-266 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la demolició del graonat i
el revestiment del mateix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 35,43 €

Total mà d'obra 27,56

Total maquinària 7,46

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41337

COST DIRECTE 35,43157

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,43157

P-267 K2153C0X m2 Retirada d'aïllament injectat en coberta, entre les
dues lànimes metàl.liques, amb mitjans manuals i
amb aspirador mecànic, i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,08 €
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Total mà d'obra 4,02

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06026

COST DIRECTE 4,07776

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07776

P-268 K215770X m2 Tall i desmuntatge de cobertura de panells tipus
sandvitx i elements de fixació en laterals de façana,
amb equip d'oxitall i mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 14,38 €

Total mà d'obra 13,28

Total maquinària 0,90

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19921

COST DIRECTE 14,38020

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38020

P-269 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,73 €

Total mà d'obra 4,66

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06990

COST DIRECTE 4,73020

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,73020

P-270 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,71 €
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Total mà d'obra 5,62

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08437

COST DIRECTE 5,70887

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70887

P-271 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 10,92 €

Total mà d'obra 9,79

Total maquinària 0,98

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14688

COST DIRECTE 10,91988

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91988

P-272 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,50 €

Total mà d'obra 7,39

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11088

COST DIRECTE 7,50308

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50308

P-273 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat,
d'acord amb la DT.

Rend.: 1,000 3,26 €

Total mà d'obra 3,21

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04821

COST DIRECTE 3,26221

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26221

P-274 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,08 €
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Total mà d'obra 4,02

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06026

COST DIRECTE 4,07776

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07776

P-275 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,96 €

Total mà d'obra 6,58

Total maquinària 2,29

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09867

COST DIRECTE 8,96267

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96267

P-276 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,89 €

Total mà d'obra 4,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07232

COST DIRECTE 4,89332

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89332

P-277 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,52 €

Total mà d'obra 6,43

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09642

COST DIRECTE 6,52442

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52442

P-278 K219KFA0 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.
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per

Rend.: 1,000 7,66 €
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la DF.

Total mà d'obra 4,97

Total maquinària 2,61

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07457

COST DIRECTE 7,65857

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65857

P-279 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior, de
qualsevol material, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 3,26 €

Total mà d'obra 3,21

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04821

COST DIRECTE 3,26221

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26221

P-280 K21A3D1X m2 Desmuntatge de fusteria envidrada de qualsevol tipus
situada en façana, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està
subjecta. Fins i tot p/p de desmuntatge de bastiment,
fulles envidrades i accessoris, neteja, apilament,
retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 6,19 €

Total mà d'obra 6,10

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09149

COST DIRECTE 6,19103

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19103

P-281 K21A5P1X m2 Arrencada de persiana enrotllable metàl.lica, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 d'element realment arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,88 €
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Total mà d'obra 2,84

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04263

COST DIRECTE 2,88455

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88455

P-282 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,40 €

Total mà d'obra 4,99

Total maquinària 0,34

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07483

COST DIRECTE 5,40433

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40433

P-283 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,40 €

Total mà d'obra 4,99

Total maquinària 0,34

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07483

COST DIRECTE 5,40433

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40433

P-284 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,28 €
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Total mà d'obra 2,25

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03375

COST DIRECTE 2,28355

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28355

P-285 K21D126X m Demolició de col·lector enterrat de 200 mm de
diàmetre màxim, amb solera de formigó de 10 cm de
gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 10,08 €

Total mà d'obra 5,64

Total maquinària 4,36

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08461

COST DIRECTE 10,08382

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08382

P-286 K21E1D1X u Desmuntatge d'instal·lació de ventilació / aire
condicionat amb conductes, en local fins a 1.000 m²
de superfície construïda; amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació de
les conduccions connectades a l'element.

Rend.: 1,000 1.260,63 €

Total mà d'obra 1.242,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 18,63000

COST DIRECTE 1.260,63000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.260,63000

P-287 K21HU010 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i
elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització i càrrega de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,05 €
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Total mà d'obra 8,92

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13380

COST DIRECTE 9,05380

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,05380

P-288 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 11,02 €

Total mà d'obra 10,86

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16286

COST DIRECTE 11,01986

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01986

P-289 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 12,11 €

Total mà d'obra 11,93

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17896

COST DIRECTE 12,10946

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,10946

P-290 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 10,07 €
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Total mà d'obra 9,92

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14878

COST DIRECTE 10,06728

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06728

P-291 K21JJ01A u Desmuntatge de caldera elèctrica i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima,
amb mitjans manuals i mecànics, prèvia desconnexió
de les xarxes de subministrament i evacuació, i
obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i
suports de fixació, neteja, apilament, retirada i
càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 50,81 €

Total mà d'obra 50,06

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75089

COST DIRECTE 50,80993

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,80993

P-292 K21JK011 u Desmuntatge de dipòsit de superfície per a reserva
d'aigua contra incendis d'entre 12 i 25 m³ de
capacitat, amb mitjans manuals i mecànics, sense
deteriorar els elements constructius als quals pugui
estar subjecte. Fins i tot p/p d'enderroc de base de
suport d'obra i desmuntatge d'accessoris i elements
de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual i
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 126,79 €

Total mà d'obra 47,36

Total maquinària 78,72

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71037

COST DIRECTE 126,78924

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,78924

P-293 K21M098X u Desmuntatge de grup de pressió d'aigua contra
incendis de fins a 100 kg de pes, amb mitjans
manuals i mecànics, sense deteriorar els elements
constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot
p/p de desmuntatge d'accessoris i elements de
subjecció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual i
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 95,80 €
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Total mà d'obra 45,11

Total maquinària 50,02

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67663

COST DIRECTE 95,80348

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,80348

P-294 K21M0A20 u Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada
en la superfície del parament, sense deteriorar els
elements constructius als quals pugui estar subjecta.
Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 13,72 €

Total mà d'obra 13,51

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20272

COST DIRECTE 13,71712

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,71712

P-295 K21R1165 u Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Rend.: 1,000 112,35 €

Total materials 30,95

Total mà d'obra 13,42

Total maquinària 67,78

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20132

COST DIRECTE 112,35262

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,35262

P-296 K2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.Es considera un increment
per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:- Excavacions en terreny
fluix: 15%

Rend.: 1,000 5,25 €
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- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Total maquinària 5,25

COST DIRECTE 5,25300

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25300

P-297 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.

Rend.: 1,000 6,24 €

Total maquinària 6,24

COST DIRECTE 6,24180

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24180

P-298 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 12,45 €
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Total materials 12,45

COST DIRECTE 12,45080

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,45080

P-299 K2RA7LP0 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).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 4,59 €

Total materials 4,59

COST DIRECTE 4,59000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59000

P-300 K612BR12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 27,34 €
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Total materials 5,28

Total mà d'obra 21,24

Total maquinària 0,29

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53108

COST DIRECTE 27,34115

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,34115

P-301 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 19,01 €

Total materials 5,35

Total mà d'obra 13,33

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33316

COST DIRECTE 19,00863

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,00863

P-302 KADGU02X u Porta de planxa perforada d'acer de dues fulles
batents amb bastiment amb perfil laminat d'acer, per
a un buit d´obra de 190x90 cm, com a màxim, amb
pany i passadors, col·locada

Rend.: 1,000 184,78 €

Total materials 149,60

Total mà d'obra 7,39

27,61

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18470

COST DIRECTE 184,77775

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,77775

P-303 KB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de
malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 91,44 €
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Inclou la col.locació de elements rigiditzadors (segons
detalls del projecte) en la part superior, col.locats
ancorats a la estructura.

Total materials 77,19

Total mà d'obra 13,91

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34765

COST DIRECTE 91,44029

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,44029

P-304 KED5717BH05 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant, model SPEZ-500YKA de la casa
Mitsubishi o similar. Compren una unitat interior per
conductes model PEA-RP500GAQ i dues unitat
exteriors PUHZ-P250YHA, per a sistemes de 2 tubs,
amb 44 kW en fred i 54 kw. en calor, de 17.1 a 18.36
kW de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del
compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb
desguassos, bomba d'aigua per condensats,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació, totalment instal.lada ( unitats esteriors
amb antivibratoris i unitat interior amb tota la
estructura necessaria per suportar l'equip fixat al
sostre i amb antivibratoris de molla).

Sala d'actes

Rend.: 0,222 12.732,65 €

Total materials 11.250,00

Total mà d'obra 1.446,49

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 36,16216

COST DIRECTE 12.732,64865

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.732,64865

P-305 KED5717BH05 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant, model SPEZ-400YKA de la casa
Mitsubishi o similar. Compren una unitat interior per
conductes model PEA-RP400GAQ i dues unitat
exteriors PUHZ-P200YHA, per a sistemes de 2 tubs,
amb 38 kW en fred i 44 kw. en calor, de 12.47 a
13.43 kW de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del
compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb
desguassos, bomba d'aigua per condensats,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació, totalment instal.lada ( unitats esteriors
amb antivibratoris i unitat interior amb tota la
estructura necessaria per suportar l'equip fixat al
sostre i amb antivibratoris de molla).

Rend.: 1,000 9.891,65 €
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Sala d'actes.

Total materials 9.562,50

Total mà d'obra 321,12

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,02800

COST DIRECTE 9.891,64800

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.891,64800

P-306 KEG13119 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament
a distància i termòstat, de 1,7 kW a 1.9 Kw.
fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat
interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 1.7 Kw. i de calefacció de 1.9 Kw. i
29 dB(A). Model PKFY-P15VBM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de
muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior
totalment instal.lada i en servei.

Rend.: 0,728 629,53 €

Total materials 277,88

Total mà d'obra 343,08

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,57692

COST DIRECTE 629,53384

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 629,53384

P-307 KEG1311A u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament
a distància i termòstat, 2.8 kW a 3.2 Kw. fred/calor,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat
interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 2.8 Kw. i de calefacció de 3.2 Kw. i
29 dB(A). Model PKFY-P25VBM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de
muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior
totalment instal.lada i en servei.

Rend.: 0,701 643,08 €
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Total materials 277,88

Total mà d'obra 356,29

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,90728

COST DIRECTE 643,07829

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 643,07829

P-308 KEG1311B u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament
a distància i termòstat, de 3.6 kW. i 4 Kw. en
fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat
interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 3.6 Kw. i de calefacció i 4 Kw. en
calor i 29 dB(A). Model PKFY-P32VHM-E, gama
CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de
muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior
totalment instal.lada i en servei.

Rend.: 0,681 653,80 €

Total materials 277,88

Total mà d'obra 366,75

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,16887

COST DIRECTE 653,80364

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 653,80364

P-309 KEG1311D u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament
a distància i termòstat, de 5.6 kW i 6.3 Kw. en
fred/calor, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat
interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 6.3 Kw. i de calefacció de 5.6 Kw. i
29 dB(A). Model PKFY-P50VHM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de
muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior
totalment instal.lada i en servei.

Rend.: 0,620 690,79 €
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Total materials 277,88

Total mà d'obra 402,84

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,07097

COST DIRECTE 690,78967

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 690,78967

P-310 KEG1311E u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament
a distància i termòstat, de 7.1 kW i 8 Kw. en
calor/fred, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat
interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de calefacció i de 8 Kw. en fred i 29
dB(A). Model PKFY-P63VKM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de
muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior
totalment instal.lada i en servei.

Rend.: 0,443 855,77 €

Total materials 277,88

Total mà d'obra 563,79

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 14,09481

COST DIRECTE 855,76713

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 855,76713

P-311 KEG1311F u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament
a distància i termòstat, de 11.2 kW de potència
frigorífica a 12.5 Kw. en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic
rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat
interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 11.2 kW a 12.5 Kw. en fred/calor. i 29
dB(A). Model PKFY-P100VKM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de
muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior
totalment instal.lada i en servei.

Rend.: 0,329 1.056,01 €
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Total materials 277,88

Total mà d'obra 759,15

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 18,97872

COST DIRECTE 1.056,00765

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.056,00765

P-312 KEUHA051 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un
recuperador entàlpic, model LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000/1500/1000/500
m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH-200RVX-E.
o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip
amb tots els accessoris de muntatge suports
fixacions al sostre antivribratoris, filtres en l'aportació
d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc. Totalment
acabat i en  servei.

Rend.: 0,004 5.666,38 €

Total materials 1.139,48

Total mà d'obra 4.460,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 66,90000

COST DIRECTE 5.666,38000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.666,38000

P-313 KEUHA05A u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un
recuperador entàlpic, model LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 1500/1125/750/375
m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH-150RVX-E.
o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip
amb tots els accessoris de muntatge suports
fixacions al sostre antivribratoris, filtres en l'aportació
d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc. Totalment
acabat i en  servei.

Rend.: 0,004 5.096,64 €

Total materials 569,74

Total mà d'obra 4.460,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 66,90000

COST DIRECTE 5.096,64000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.096,64000

P-314 KEUHA051GW4 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un
recuperador entàlpic, model LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500/1875/1250/625

Rend.: 0,003 6.946,51 €
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m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH-250RVX-E.
o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip
amb tots els accessoris de muntatge suports
fixacions al sostre antivribratoris, filtres en l'aportació
d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc. Totalment
acabat i en  servei.

Total materials 910,64

Total mà d'obra 5.946,67

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 89,20000

COST DIRECTE 6.946,50666

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.946,50666

P-315 KG144602 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 61,36 €

Total materials 60,45

Total mà d'obra 0,89

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01338

COST DIRECTE 61,35538

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,35538

P-316 KG144K02J1XB u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta i pany, per a quatre fileres de divuit mòduls i
muntada superficialment. Article: ref. 68964-31 de la
sèrie Armaris de distribució de superfície de SIMON

Rend.: 1,000 92,68 €

Total materials 91,77

Total mà d'obra 0,89

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01338

COST DIRECTE 92,67538

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,67538

P-317 KG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 20,78 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 30 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (amb els
fusibles), sense equip de comptatge, amb ICP-M
tetrapolar (4P) de 30 A d'intensitat nominal i poder de

Rend.: 0,073 871,72 €
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tall superior a 4,5 kA. amb protecció diferencial amb
toroïdal regulable i retardable, col·locat
superficialment.
També compren el conjunt trif. de trafos, relè
electrònic regulable multigama, bandeja 66
perforadaPVC-11 60x200 gris amb tapa, etc.
Compren la TMF-1 amb tot l'aparellatge, proteccions
i petit material, totalment instal.lada i en servei.

Total materials 251,60

Total mà d'obra 610,96

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,16438

COST DIRECTE 871,72328

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 871,72328

P-318 KG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 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 comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160
A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
amb protecció diferencial amb toroïdal regulable i
retardable, col·locat superficialment, col·locat
superficialment. També compren el conjunt trif. de
trafos, relè electrònic regulable. multigama, bandeja
66 perforadaPVC-11 60x200 gris amb tapa.  Etc.

Compren la TMF-10 amb tot l'aparellatge,
proteccions i petit material, totalment instal·lada i en
servei.

Rend.: 0,048 1.526,40 €

Total materials 394,67

Total mà d'obra 1.115,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 16,72500

COST DIRECTE 1.526,39500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.526,39500

P-319 KG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,32 €
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Total materials 0,78

Total mà d'obra 0,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00803

COST DIRECTE 1,31843

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31843

P-320 KG312334 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 tub

Rend.: 1,000 1,60 €

Total materials 1,06

Total mà d'obra 0,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00803

COST DIRECTE 1,60403

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60403

P-321 KG312354 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 tub

Rend.: 1,000 3,55 €

Total materials 2,10

Total mà d'obra 1,43

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02141

COST DIRECTE 3,54981

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54981

P-322 KG312374 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,53 €

Total materials 4,72

Total mà d'obra 1,78

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02676

COST DIRECTE 6,53336

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53336

P-323 KG312534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,89 €
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Total materials 1,35

Total mà d'obra 0,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00803

COST DIRECTE 1,88963

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88963

P-324 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,16 €

Total materials 2,71

Total mà d'obra 1,43

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02141

COST DIRECTE 4,16181

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16181

P-325 KG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,50 €

Total materials 4,05

Total mà d'obra 1,43

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02141

COST DIRECTE 5,49801

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49801

P-326 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,83 €

Total materials 6,02

Total mà d'obra 1,78

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02676

COST DIRECTE 7,82876

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82876

P-327 KG312584 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 10,98 €
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Total materials 9,17

Total mà d'obra 1,78

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02676

COST DIRECTE 10,98056

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,98056

P-328 KG3125A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 22,82 €

Total materials 20,46

Total mà d'obra 2,32

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03479

COST DIRECTE 22,81519

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,81519

P-329 KG3125B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 32,25 €

Total materials 28,99

Total mà d'obra 3,21

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04817

COST DIRECTE 32,24777

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,24777

P-330 KG3125C4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 41,39 €

Total materials 38,13

Total mà d'obra 3,21

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04817

COST DIRECTE 41,38697

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,38697

P-331 KG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub o canal.

Rend.: 1,000 0,73 €
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Total materials 0,18

Total mà d'obra 0,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00803

COST DIRECTE 0,72683

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72683

P-332 KG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub o canal.

Rend.: 1,000 0,85 €

Total materials 0,31

Total mà d'obra 0,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00803

COST DIRECTE 0,84923

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84923

P-333 KG321156 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat
en tub o canal.,

Rend.: 1,000 1,85 €

Total materials 0,69

Total mà d'obra 1,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01713

COST DIRECTE 1,85249

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85249

P-334 KG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,97 €

Total materials 1,49

Total mà d'obra 4,41

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06620

COST DIRECTE 5,97290

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97290

P-335 KG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 137,35 €
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Total materials 127,63

Total mà d'obra 9,58

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14364

COST DIRECTE 137,34974

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,34974

P-336 KG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 145,09 €

Total materials 135,37

Total mà d'obra 9,58

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14364

COST DIRECTE 145,08974

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,08974

P-337 KG415DJO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 0,145 202,40 €

Total materials 135,37

Total mà d'obra 66,04

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99063

COST DIRECTE 202,40270

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,40270

P-338 KG415DJW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 0,090 243,37 €
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Total materials 135,37

Total mà d'obra 106,40

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59602

COST DIRECTE 243,36713

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,36713

P-339 KG41HBNP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, regulable, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, compren també els
toroïdals de cada fase per la protecció diferencial i tot
el petit material, de 36 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Rend.: 0,083 569,72 €

Total materials 390,64

Total mà d'obra 176,43

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,64651

COST DIRECTE 569,72025

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 569,72025

P-340 KG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 139,16 €

Total materials 126,20

Total mà d'obra 12,77

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19151

COST DIRECTE 139,15851

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,15851

P-341 KG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 71,12 €
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Total materials 61,02

Total mà d'obra 9,95

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14927

COST DIRECTE 71,12077

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,12077

P-342 KG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 112,43 €

Total materials 99,47

Total mà d'obra 12,77

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19151

COST DIRECTE 112,42851

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,42851

P-343 KG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 153,64 €

Total materials 140,68

Total mà d'obra 12,77

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19151

COST DIRECTE 153,63851

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,63851

P-344 KG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 243,03 €
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Total materials 228,17

Total mà d'obra 14,64

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21966

COST DIRECTE 243,03366

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,03366

P-345 KG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 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

Rend.: 1,000 133,64 €

Total materials 123,54

Total mà d'obra 9,95

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14927

COST DIRECTE 133,64077

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,64077

P-346 KG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 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

Rend.: 1,000 206,28 €

Total materials 193,32

Total mà d'obra 12,77

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19151

COST DIRECTE 206,27851

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,27851

P-347 KG42129HJ1JV u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 78240-62
de la serie Interruptors diferencials gama domèstica
de SIMON

Rend.: 1,000 63,62 €
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Total materials 53,52

Total mà d'obra 9,95

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14927

COST DIRECTE 63,62077

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,62077

P-348 KG62199TC8D u Interruptor de targeta, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tapa frontal, preu alt ref.
18068-AN de la sèrie Iris de BJC , encastat més pany
elèctric i part proporcional des sofware i harware pel
control i programació de les targetes.
Compren l'interruptor, el contactor caixa de
mecanismes, part proporcional de conductor elèctric,
petit material i totalment instal·lat.

Rend.: 0,035 172,48 €

Total materials 25,61

Total mà d'obra 144,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,17051

COST DIRECTE 172,48137

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,48137

P-349 KG621G92IWC u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 26201-39 + ref.
28010-30 de SIMON , encastat

Rend.: 1,000 10,18 €

Total materials 5,04

Total mà d'obra 5,06

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07597

COST DIRECTE 10,18050

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18050

P-350 KG621J92IWF7 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref.
75251-39 + ref. 75010-30 de SIMON , encastat

Rend.: 1,000 20,78 €
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Total materials 15,64

Total mà d'obra 5,06

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07597

COST DIRECTE 20,78050

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,78050

P-351 KM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,000 22,84 €

Total materials 14,14

Total mà d'obra 8,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12856

COST DIRECTE 22,83896

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,83896

P-352 KM121606 u Central de detecció d'incendis convencional per a 6
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

Rend.: 1,000 260,76 €

Total materials 202,77

Total mà d'obra 57,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85704

COST DIRECTE 260,76304

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,76304

P-353 KM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epòxid de color
vermell, muntat superficialment

Rend.: 1,000 43,51 €

Total materials 29,01

Total mà d'obra 14,28

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21426

COST DIRECTE 43,51106

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,51106

P-354 KP731J810002 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament ref. VD5.477 de la serie
UNICA SYSTEM d'EUNEA , muntat sobre suport de
mòdul estret. Altres articles: ref. VDI88200 de la serie

Rend.: 1,000 15,81 €
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Llocs de treball d'Infraplus de HIMEL

Total materials 12,38

Total mà d'obra 3,38

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05068

COST DIRECTE 15,80928

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,80928

P-355 L21GU011 u Desmuntatge de conjunt de protecció i mesura, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 54,32 €

Total mà d'obra 53,52

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80280

COST DIRECTE 54,32280

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,32280

P-356 L21GU01X u Desmuntatge de centralització de comptadors, muntat
superficialment, en habitació o armari de comptadors,
fins a 25 mòduls, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 108,65 €

Total mà d'obra 107,04

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60560

COST DIRECTE 108,64560

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,64560

P-357 L21QUM30 u Desmuntatge per a substitució de taulell d'anuncis,
inclòs el desmuntatge dels suports, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 14,50 €

Total mà d'obra 14,28

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21426

COST DIRECTE 14,49826

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,49826

P-358 L21QUS10 u Desmuntatge de barra mural de bany adaptat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,86 €
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Total mà d'obra 2,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04223

COST DIRECTE 2,85773

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85773

P-359 L21QUT10 m2 Desmuntatge de taulell de pedra natural, inclosa la
retirada dels suports, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,57 €

Total mà d'obra 11,40

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17103

COST DIRECTE 11,57295

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57295

P-360 M21QUV10 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,10 €

Total mà d'obra 20,79

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31185

COST DIRECTE 21,10161

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,10161
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FFPA0009 PA PA a justificar en concepte de control de qualitat dels
materials, segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

FPA0001 ut Partida alçada de cobrament integre per a la
seguretat i salut, seguretat vial, senyalització
abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons l'estudi bàsic de
seguretat i salut del present projecte i indicacions de
la Direcció de l’Obra.

Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 L21QUM30 u Desmuntatge per a substitució de taulell d'anuncis, inclòs el desmuntatge dels suports, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 En façana 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 M21QUV10 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 aparcament en façana 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 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 bancs en façana 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 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 paperera en façana 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 K21HU010 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

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

1 fanals ancorats a façana 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 K15141JX m2 Desmuntatge de revestiment de façana amb làmina de teixit o plàstic, i arrencada de claus de subjecció, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

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

1 Façana principal 1,000 34,700 3,650 1,000 126,655

TOTAL AMIDAMENT 126,655

7 K21JK011 u Desmuntatge de dipòsit de superfície per a reserva d'aigua contra incendis d'entre 12 i 25 m³ de capacitat, amb
mitjans manuals i mecànics, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot
p/p d'enderroc de base de suport d'obra i desmuntatge d'accessoris i elements de fixació, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual i mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K21M098X u Desmuntatge de grup de pressió d'aigua contra incendis de fins a 100 kg de pes, amb mitjans manuals i
mecànics, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de
desmuntatge d'accessoris i elements de subjecció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual i mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

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

1 planta baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 K21M0A20 u Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada en la superfície del parament, sense deteriorar els
elements constructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 K21JJ01A u Desmuntatge de caldera elèctrica i els seus components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, i obturació de les
conduccions connectades als elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixació, neteja,
apilament, retirada i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 plata baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

2 planta altell 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 Lavabo planta baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

EUR
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2 lavabos planta altell 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 Lavabo planta baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2 lavabos planta altell 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

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

1 7,000 6,200 1,000 1,000 43,400

TOTAL AMIDAMENT 43,400

15 L21QUS10 u Desmuntatge de barra mural de bany adaptat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 lavabo adaptat 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 L21QUT10 m2 Desmuntatge de taulell de pedra natural, inclosa la retirada dels suports, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

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

1 planta baixa 1,000 1,400 0,600 1,000 0,840

2 1,000 2,400 0,500 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 2,040

17 K12GF00X u Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant, amb
mitjans manuals. Fins i tot p/p d'eliminació de vàlvules, fixacions i altres accessoris superficials, taponat de
canonades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

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

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 L21GU011 u Desmuntatge de conjunt de protecció i mesura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 sala de comptadors 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 L21GU01X u Desmuntatge de centralització de comptadors, muntat superficialment, en habitació o armari de comptadors, fins
a 25 mòduls, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

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

1 sala comptadors 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 K12GG00X u Desmuntatge i arrencada de xarxa d'instal·lació elèctrica interior i telecomunicacions; amb mitjans manuals.
Inclús p/p d'eliminació de quadre general de comandament i protecció, cablejat, mecanismes, caixes i altres
accessoris superficials, neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

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

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 K21E1D1X u Desmuntatge d'instal·lació de ventilació / aire condicionat amb conductes, en local fins a 1.000 m² de superfície
construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

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

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

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

1 zona moll de descàrrega 1,000 7,250 1,000 1,000 7,250

TOTAL AMIDAMENT 7,250

23 K21D126X m Demolició de col·lector enterrat de 200 mm de diàmetre màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

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

1 1,000 32,060 1,000 1,000 32,060

2 1,000 7,850 1,000 1,000 7,850

3 1,000 4,050 1,000 1,000 4,050

4 1,000 4,500 1,000 1,000 4,500

5 1,000 29,050 1,000 1,000 29,050

6 1,000 10,150 1,000 1,000 10,150

TOTAL AMIDAMENT 87,660

24 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Accés principal 1,000 2,850 2,750 1,000 7,838

2 Finestra despatx altell 1,000 5,450 0,850 1,000 4,633

TOTAL AMIDAMENT 12,471

25 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

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

1 escala 2,000 2,550 1,000 1,000 5,100

2 1,000 1,300 1,000 1,000 1,300

TOTAL AMIDAMENT 6,400

26 K21A3D1X m2 Desmuntatge de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals està subjecta. Fins i tot p/p de desmuntatge de bastiment, fulles envidrades i
accessoris, neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

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

1 façana principal. Planta altell 1,000 5,450 0,850 1,000 4,633

2 2,000 1,900 0,850 1,000 3,230

3 2,000 2,900 1,200 1,000 6,960

4 4,000 4,550 1,200 1,000 21,840

5 1,000 4,450 1,200 1,000 5,340

6 façana posterior. Planta altell 5,000 4,550 1,200 1,000 27,300

7 2,000 2,900 1,200 1,000 6,960

8 1,000 1,900 0,850 1,000 1,615

TOTAL AMIDAMENT 77,878

27 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior, de qualsevol material, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000

2 planta altell 13,000 1,000 1,000 1,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

28 K21A5P1X m2 Arrencada de persiana enrotllable metàl.lica, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

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

1 façana principal 1,000 7,600 3,800 1,000 28,880

2 1,000 2,500 2,750 1,000 6,875

3 finesteta planta baixa 1,000 1,400 1,200 1,000 1,680

TOTAL AMIDAMENT 37,435
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29 F2194JBX m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

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

1 zona mercat 1,000 274,360 1,000 1,000 274,360

2 -2 44,000 1,000 1,000 -88

3 planta baixa

4 sala comptadors 1,000 6,730 1,000 1,000 6,730

5 rampa i distribuidor 1,000 21,390 1,000 1,000 21,390

6 cambra frigorífica 1,000 22,640 1,000 1,000 22,640

7 cambra friforífica 1,000 22,610 1,000 1,000 22,610

8 acés p1 1,000 2,980 1,000 1,000 2,980

9 sota escala 1,000 3,050 1,000 1,000 3,050

10 magatzem 1,000 5,030 1,000 1,000 5,030

11 cuina 1,000 5,140 1,000 1,000 5,140

12 planta altell sala 1,000 49,500 1,000 1,000 49,500

TOTAL AMIDAMENT 325,430

30 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell

2 sala 1,000 40,820 1,000 1,000 40,820

3 sala 1,000 4,800 1,000 1,000 4,800

4 sala 1,000 6,700 1,000 1,000 6,700

5 passadís 1,000 12,490 1,000 1,000 12,490

6 lavabos 1,000 8,870 1,000 1,000 8,870

7 replà escala 1,000 6,700 1,000 1,000 6,700

TOTAL AMIDAMENT 80,380

31 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa lavabo 1,000 3,720 1,000 1,000 3,720

TOTAL AMIDAMENT 3,720

32 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

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

1 façana principal. Planta altell 1,000 5,450 1,000 1,000 5,450

2 2,000 1,900 1,000 1,000 3,800

3 2,000 2,900 1,000 1,000 5,800

4 4,000 4,550 1,000 1,000 18,200

5 1,000 4,450 1,000 1,000 4,450

6 façana posterior. Planta altell 5,000 4,550 1,000 1,000 22,750

EUR



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

AMIDAMENTS Data: 17/03/17 Pàg.: 7

7 2,000 2,900 1,000 1,000 5,800

8 1,000 1,900 1,000 1,000 1,900

TOTAL AMIDAMENT 68,150

33 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 zona mercat 1,000 431,110 1,000 1,000 431,110

2 planta baixa

3 magatzem 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

4 lavabo 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

5 cuina 1,000 5,150 1,000 1,000 5,150

6 zona comptadors 1,000 6,750 1,000 1,000 6,750

7 planta altell

8 sala 1,000 40,820 1,000 1,000 40,820

9 sala 1,000 4,800 1,000 1,000 4,800

10 sala 1,000 6,700 1,000 1,000 6,700

11 passadís 1,000 12,490 1,000 1,000 12,490

12 lavabos 1,000 8,870 1,000 1,000 8,870

13 escala 1,000 14,350 1,000 1,000 14,350

TOTAL AMIDAMENT 539,790

34 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

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

1 planta baixa cuina 2,000 2,160 2,500 1,000 10,800

2 2,000 2,380 2,500 1,000 11,900

3 planta baixa magatzem 2,000 2,650 2,250 1,000 11,925

4 2,000 1,950 2,250 1,000 8,775

5 planta baixa lavabo 2,000 2,450 2,500 1,000 12,250

6 2,000 1,520 2,500 1,000 7,600

7 planta altell lavabos 2,000 3,250 2,400 1,000 15,600

8 4,000 2,900 2,400 1,000 27,840

9 4,000 1,300 2,400 1,000 12,480

10 4,000 1,550 2,400 1,000 14,880

TOTAL AMIDAMENT 134,050

35 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell 2,000 7,600 2,400 1,000 36,480

2 1,000 3,100 2,400 1,000 7,440

3 1,000 2,250 2,400 1,000 5,400

4 2,000 3,250 2,400 1,000 15,600

5 2,000 2,900 2,400 1,000 13,920
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6 2,000 1,300 2,400 1,000 6,240

7 2,000 1,550 2,400 1,000 7,440

8 calaixos baixants planta altell 2,000 0,300 2,400 1,000 1,440

9 2,000 0,300 2,600 1,000 1,560

10 1,000 0,600 2,600 1,000 1,560

11 calaixos baixants planta baixa 2,000 0,300 2,400 1,000 1,440

12 1,000 0,600 2,600 1,000 1,560

13 2,000 0,200 1,600 1,000 0,640

14 2,000 0,200 2,500 1,000 1,000

15 2,000 0,200 1,600 1,000 0,640

TOTAL AMIDAMENT 102,360

36 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa 1,000 2,460 3,230 1,000 7,946

2 1,000 2,030 3,230 1,000 6,557

3 1,000 2,450 3,230 1,000 7,914

4 1,000 1,150 3,230 1,000 3,715

5 1,000 2,950 3,230 1,000 9,529

6 full interior façana

7 façana principal 1,000 2,900 0,500 1,000 1,450

8 1,000 4,550 5,000 1,000 22,750

9 1,000 4,550 5,000 1,000 22,750

10 1,000 3,550 5,000 1,000 17,750

11 obertura forat façana principal planta baixaltell 2,000 1,900 2,250 1,000 8,550

12 façana posterior planta baixa 2,000 1,000 2,250 1,000 4,500

13 1,000 3,500 2,600 1,000 9,100

14 façana posterior planta altell 1,000 0,850 0,850 1,000 0,723

15 1,000 2,650 0,850 1,000 2,253

TOTAL AMIDAMENT 125,487

37 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 zona accés principal 2,000 1,700 2,750 1,000 9,350

2 planta baixa 1,000 2,160 3,230 1,000 6,977

3 1,000 1,500 1,500 1,000 2,250

4 1,000 5,650 3,230 1,000 18,250

5 1,000 0,900 2,200 1,000 1,980

6 1,000 2,150 3,230 1,000 6,945

7 2,000 5,850 3,230 1,000 37,791

8 1,000 1,600 3,230 1,000 5,168

9 planta altell 1,000 4,150 3,050 1,000 12,658

10 1,000 1,400 3,050 1,000 4,270
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11 1,000 2,450 3,300 1,000 8,085

12 full exterior façana

13 façana principal 1,000 2,900 0,500 1,000 1,450

14 1,000 4,550 5,000 1,000 22,750

15 1,000 4,550 5,000 1,000 22,750

16 1,000 3,550 5,000 1,000 17,750

17 obertura forat façana principal planta baixaltell 2,000 1,900 2,250 1,000 8,550

18 façana posterior planta baixa 2,000 1,000 2,250 1,000 4,500

19 1,000 3,500 2,600 1,000 9,100

20 façana posterior planta altell 1,000 0,850 0,850 1,000 0,723

21 1,000 2,650 0,850 1,000 2,253

TOTAL AMIDAMENT 203,550

38 K215770X m2 Tall i desmuntatge de cobertura de panells tipus sandvitx i elements de fixació en laterals de façana, amb equip
d'oxitall i mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

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

1 faldó façana principal zona ampliació 1,000 3,560 1,200 1,000 4,272

TOTAL AMIDAMENT 4,272

39 K2153C0X m2 Retirada d'aïllament injectat en coberta, entre les dues lànimes metàl.liques, amb mitjans manuals i amb
aspirador mecànic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

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

1 façana principal 1,000 42,210 0,150 1,000 6,332

2 façana posterior 1,000 43,050 0,150 1,000 6,458

TOTAL AMIDAMENT 12,790

40 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la demolició del graonat i el revestiment del mateix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 accés a la planta altell 1,000 2,500 1,200 1,000 3,000

2 1,000 1,100 2,450 1,000 2,695

3 1,000 2,700 1,200 1,000 3,240

TOTAL AMIDAMENT 8,935

41 K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 zona antiga escala 1,000 0,950 5,850 1,000 5,558

TOTAL AMIDAMENT 5,558
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42 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 zona antic mercat 1,000 431,110 0,350 1,000 150,889

2 zona nova cuina, passadis i sala reunions 1,000 40,050 0,350 1,000 14,018

3 zona nous bucs 1,000 61,670 0,400 1,000 24,668

4 zona antic lavabo 1,000 3,750 0,450 1,000 1,688

5 zona ampliació jardinera 1,000 23,810 0,450 1,000 10,715

6 1,000 4,400 0,450 1,000 1,980

7 panot 1,000 64,550 0,500 1,000 32,275

TOTAL AMIDAMENT 236,233

43 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 pilars 29,000 1,500 1,500 1,150 75,038

2 riostres portic 1 1,000 14,300 0,500 0,600 4,290

3 portic 5 1,000 14,300 0,500 0,600 4,290

4 portic 15, 22, 24, 27 4,000 2,950 0,500 0,600 3,540

5 portic 23 1,000 2,400 0,500 0,600 0,720

6 portic 25 1,000 1,750 0,500 0,600 0,525

7 portic 18 /21 / p13, p8, p3 /  p14,p9, p4 / portic 26 5,000 8,220 0,500 0,600 12,330

8 portic 14 / portic 11 / p11, p12, p13, p14, p15 3,000 10,480 0,500 0,600 9,432

9 paret de càrrega 1,000 13,800 0,600 1,150 9,522

10 1,000 0,850 0,600 1,150 0,587

TOTAL AMIDAMENT 120,274

44 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sanejament 1,000 18,250 0,600 1,000 10,950

2 1,000 4,650 0,600 1,000 2,790

3 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200

4 1,000 6,350 0,600 1,000 3,810

5 1,000 2,350 0,600 1,000 1,410

6 1,000 1,870 0,600 1,000 1,122

7 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200

8 1,000 1,630 0,600 1,000 0,978

9 1,000 1,500 0,600 1,000 0,900

10 1,000 1,000 0,600 1,000 0,600

11 1,000 3,750 0,600 1,000 2,250

12 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200

13 1,000 0,400 0,600 1,000 0,240

14 1,000 0,700 0,600 1,000 0,420

15 pluvials 2,000 1,800 0,600 1,000 2,160

16 1,000 1,650 0,600 1,000 0,990

17 1,000 1,300 0,600 1,000 0,780

18 1,000 1,200 0,600 1,000 0,720

19 1,000 1,250 0,600 1,000 0,750

20 1,000 1,300 0,600 1,000 0,780

21 1,000 13,950 0,600 1,000 8,370

22 1,000 3,350 0,600 1,000 2,010

23 1,000 2,350 0,600 1,000 1,410

24 1,000 11,520 0,600 1,000 6,912

25 1,000 10,100 0,600 1,000 6,060

26 1,000 4,180 0,600 1,000 2,508

27 1,000 7,120 0,600 1,000 4,272

28 1,000 13,250 0,600 1,000 7,950

29 1,000 2,950 0,600 1,000 1,770

30 1,000 1,580 0,600 1,000 0,948

TOTAL AMIDAMENT 77,460

45 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 zona antic mercat 1,000 431,110 1,000 1,000 431,110

2 zona nova cuina, passadis i sala reunions 1,000 40,050 1,000 1,000 40,050

3 zona nous bucs 1,000 61,670 1,000 1,000 61,670

4 zona antic lavabo 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

5 zona ampliació 1,000 22,500 1,000 1,000 22,500

6 1,000 35,990 1,000 1,000 35,990

TOTAL AMIDAMENT 595,070

46 K2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
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PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

AMIDAMENTS Data: 17/03/17 Pàg.: 12

teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

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

1 de partida 42

2 zona antic mercat 1,000 431,110 0,350 1,000 150,889

3 zona nova cuina, passadis i sala reunions 1,000 40,050 0,350 1,000 14,018

4 zona nous bucs 1,000 61,670 0,400 1,000 24,668

5 zona antic lavabo 1,000 3,750 0,450 1,000 1,688

6 zona ampliació jardinera 1,000 23,810 0,450 1,000 10,715

7 1,000 4,400 0,450 1,000 1,980

8 panot 1,000 64,550 0,500 1,000 32,275

9 de partida 43

10 pilars 29,000 1,500 1,500 1,150 75,038

11 riostres portic 1 1,000 14,300 0,500 0,600 4,290

12 portic 5 1,000 14,300 0,500 0,600 4,290

13 portic 15, 22, 24, 27 4,000 2,950 0,500 0,600 3,540

14 portic 23 1,000 2,400 0,500 0,600 0,720

15 portic 25 1,000 1,750 0,500 0,600 0,525

16 portic 18 /21 / p13, p8, p3 /  p14,p9, p4 / portic 26 5,000 8,220 0,500 0,600 12,330

17 portic 14 / portic 11 / p11, p12, p13, p14, p15 3,000 10,480 0,500 0,600 9,432

18 paret de càrrega 1,000 13,800 0,600 1,150 9,522

19 1,000 0,850 0,600 1,150 0,587

20 de partida 44

21 sanejament 1,000 18,250 0,600 1,000 10,950

22 1,000 4,650 0,600 1,000 2,790

23 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200

24 1,000 6,350 0,600 1,000 3,810

25 1,000 2,350 0,600 1,000 1,410

26 1,000 1,870 0,600 1,000 1,122

27 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200

28 1,000 1,630 0,600 1,000 0,978

29 1,000 1,500 0,600 1,000 0,900

30 1,000 1,000 0,600 1,000 0,600

31 1,000 3,750 0,600 1,000 2,250

32 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200

33 1,000 0,400 0,600 1,000 0,240

34 1,000 0,700 0,600 1,000 0,420

35 pluvials 2,000 1,800 0,600 1,000 2,160

36 1,000 1,650 0,600 1,000 0,990

37 1,000 1,300 0,600 1,000 0,780

38 1,000 1,200 0,600 1,000 0,720

39 1,000 1,250 0,600 1,000 0,750

40 1,000 1,300 0,600 1,000 0,780

41 1,000 13,950 0,600 1,000 8,370

42 1,000 3,350 0,600 1,000 2,010

43 1,000 2,350 0,600 1,000 1,410

44 1,000 11,520 0,600 1,000 6,912
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45 1,000 10,100 0,600 1,000 6,060

46 1,000 4,180 0,600 1,000 2,508

47 1,000 7,120 0,600 1,000 4,272

48 1,000 13,250 0,600 1,000 7,950

49 1,000 2,950 0,600 1,000 1,770

50 1,000 1,580 0,600 1,000 0,948

51 esponjament 1,000 433,960 0,150 1,000 65,094

TOTAL AMIDAMENT 499,061

47 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

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

1 de partida 1 1,000 1,500 1,500 0,100 0,225

2 de partida 2 1,000 1,000 0,500 0,500 0,250

3 de partida 3 2,000 1,800 0,900 0,600 1,944

4 de partida  4 2,000 0,600 0,600 1,000 0,720

5 de partida 5 3,000 0,700 0,600 1,000 1,260

6 de partida 6 1,000 34,700 3,650 0,030 3,800

7 de partida 7 1,000 8,000 2,000 0,150 2,400

8 de partida 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

9 de partida 9 1,000 0,600 0,600 0,300 0,108

10 de partida 10 1,000 1,500 0,800 1,000 1,200

11 de partida 11 3,000 0,600 0,900 0,500 0,810

12 de partida 12 5,000 0,600 0,900 0,500 1,350

13 de partida 13 5,000 0,900 0,450 0,600 1,215

14 de partida 14 7,000 6,200 0,010 1,000 0,434

15 de partida 15 2,000 1,200 0,050 1,000 0,120

16 de partida 16 1,000 1,400 0,600 0,030 0,025

17 1,000 2,400 0,500 0,030 0,036

18 de partida 17 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

19 de partida 18 1,000 0,500 0,500 0,200 0,050

20 de partida 19 1,000 1,000 1,000 0,100 0,100

21 de partida 20 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

22 de partida 21 1,000 14,900 0,500 1,000 7,450

23 de partida 22 1,000 7,250 0,200 0,500 0,725

24 de partida 23 1,000 32,060 0,070 1,000 2,244

25 1,000 7,850 0,070 1,000 0,550

26 1,000 4,050 0,070 1,000 0,284

27 1,000 4,500 0,070 1,000 0,315

28 1,000 29,050 0,070 1,000 2,034

29 1,000 10,150 0,070 1,000 0,711

30 de partida 24 1,000 2,850 2,750 0,050 0,392

31 1,000 5,450 0,850 0,050 0,232

32 de partida 25 2,000 2,550 1,000 0,070 0,357

33 1,000 1,300 1,000 0,070 0,091

34 de partida 26 1,000 5,450 0,850 0,100 0,463
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35 2,000 1,900 0,850 0,100 0,323

36 2,000 2,900 1,200 0,100 0,696

37 4,000 4,550 1,200 0,100 2,184

38 1,000 4,450 1,200 0,100 0,534

39 5,000 4,550 1,200 0,100 2,730

40 2,000 2,900 1,200 0,100 0,696

41 1,000 1,900 0,850 0,100 0,162

42 de partida 27 8,000 0,900 2,200 0,050 0,792

43 13,000 0,900 2,200 0,050 1,287

44 de partida 28 1,000 7,600 3,800 0,040 1,155

45 1,000 2,500 2,750 0,040 0,275

46 1,000 1,400 1,200 0,040 0,067

47 de partida 29 1,000 274,360 1,000 0,100 27,436

48 -2 44,000 1,000 0,100 -8,8

49 1,000 6,730 1,000 0,100 0,673

50 1,000 21,390 1,000 0,100 2,139

51 1,000 22,640 1,000 0,100 2,264

52 1,000 22,610 1,000 0,100 2,261

53 1,000 2,980 1,000 0,100 0,298

54 1,000 3,050 1,000 0,100 0,305

55 1,000 5,030 1,000 0,100 0,503

56 1,000 5,140 1,000 0,100 0,514

57 1,000 49,500 1,000 0,100 4,950

58 de partida 30 1,000 40,820 1,000 0,050 2,041

59 1,000 4,800 1,000 0,050 0,240

60 1,000 6,700 1,000 0,050 0,335

61 1,000 12,490 1,000 0,050 0,625

62 1,000 8,870 1,000 0,050 0,444

63 1,000 6,700 1,000 0,050 0,335

64 de partida 31 1,000 3,720 1,000 0,030 0,112

65 de partida 32 1,000 5,450 1,000 0,070 0,382

66 2,000 1,900 1,000 0,070 0,266

67 2,000 2,900 1,000 0,070 0,406

68 4,000 4,550 1,000 0,070 1,274

69 1,000 4,450 1,000 0,070 0,312

70 5,000 4,550 1,000 0,070 1,593

71 2,000 2,900 1,000 0,070 0,406

72 1,000 1,900 1,000 0,070 0,133

73 de partida 33 1,000 431,110 1,000 0,040 17,244

74 1,000 5,000 1,000 0,040 0,200

75 1,000 3,750 1,000 0,040 0,150

76 1,000 5,150 1,000 0,040 0,206

77 1,000 6,750 1,000 0,040 0,270

78 0,040 0,040

79 1,000 40,820 1,000 0,040 1,633

80 1,000 4,800 1,000 0,040 0,192

81 1,000 6,700 1,000 0,040 0,268

82 1,000 12,490 1,000 0,040 0,500

83 1,000 8,870 1,000 0,040 0,355
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84 1,000 14,350 1,000 0,040 0,574

85 de partida 34 2,000 2,160 2,500 0,030 0,324

86 2,000 2,380 2,500 0,030 0,357

87 2,000 2,650 2,250 0,030 0,358

88 2,000 1,950 2,250 0,030 0,263

89 2,000 2,450 2,500 0,030 0,368

90 2,000 1,520 2,500 0,030 0,228

91 2,000 3,250 2,400 0,030 0,468

92 4,000 2,900 2,400 0,030 0,835

93 4,000 1,300 2,400 0,030 0,374

94 4,000 1,550 2,400 0,030 0,446

95 de partida 35 2,000 7,600 2,400 0,050 1,824

96 1,000 3,100 2,400 0,050 0,372

97 1,000 2,250 2,400 0,050 0,270

98 2,000 3,250 2,400 0,050 0,780

99 2,000 2,900 2,400 0,050 0,696

100 2,000 1,300 2,400 0,050 0,312

101 2,000 1,550 2,400 0,050 0,372

102 2,000 0,300 2,400 0,050 0,072

103 2,000 0,300 2,600 0,050 0,078

104 1,000 0,600 2,600 0,050 0,078

105 2,000 0,300 2,400 0,050 0,072

106 1,000 0,600 2,600 0,050 0,078

107 2,000 0,200 1,600 0,050 0,032

108 2,000 0,200 2,500 0,050 0,050

109 2,000 0,200 1,600 0,050 0,032

110 de partida 36 1,000 2,460 3,230 0,100 0,795

111 1,000 2,030 3,230 0,100 0,656

112 1,000 2,450 3,230 0,100 0,791

113 1,000 1,150 3,230 0,100 0,371

114 1,000 2,950 3,230 0,100 0,953

115 1,000 2,900 0,500 0,100 0,145

116 1,000 4,550 5,000 0,100 2,275

117 1,000 4,550 5,000 0,100 2,275

118 1,000 3,550 5,000 0,100 1,775

119 2,000 1,900 2,250 0,100 0,855

120 2,000 1,000 2,250 0,100 0,450

121 1,000 3,500 2,600 0,100 0,910

122 1,000 0,850 0,850 0,100 0,072

123 1,000 2,650 0,850 0,100 0,225

124 de partida 37 2,000 1,700 2,750 0,150 1,403

125 1,000 2,160 3,230 0,150 1,047

126 1,000 1,500 1,500 0,150 0,338

127 1,000 5,650 3,230 0,150 2,737

128 1,000 0,900 2,200 0,150 0,297

129 1,000 2,150 3,230 0,150 1,042

130 2,000 5,850 3,230 0,150 5,669

131 1,000 1,600 3,230 0,150 0,775

132 1,000 4,150 3,050 0,150 1,899
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133 1,000 1,400 3,050 0,150 0,641

134 1,000 2,450 3,300 0,150 1,213

135 1,000 2,900 0,500 0,150 0,218

136 1,000 4,550 5,000 0,150 3,413

137 1,000 4,550 5,000 0,150 3,413

138 1,000 3,550 5,000 0,150 2,663

139 2,000 1,900 2,250 0,150 1,283

140 2,000 1,000 2,250 0,150 0,675

141 1,000 3,500 2,600 0,150 1,365

142 1,000 0,850 0,850 0,150 0,108

143 1,000 2,650 0,850 0,150 0,338

144 de partida 38 1,000 3,560 1,200 0,050 0,214

145 de partida 39 1,000 42,210 0,150 0,050 0,317

146 1,000 43,050 0,150 0,050 0,323

147 de partida 40 1,000 2,500 1,200 0,200 0,600

148 1,000 1,100 2,450 0,200 0,539

149 1,000 2,700 1,200 0,200 0,648

150 de partida 41 1,000 0,950 5,850 0,250 1,389

151 esponjament 1,000 165,350 0,200 1,000 33,070

TOTAL AMIDAMENT 198,199

48 K2RA7LP0 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).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

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

1 de partida 42

2 zona antic mercat 1,000 431,110 0,350 1,000 150,889

3 zona nova cuina, passadis i sala reunions 1,000 40,050 0,350 1,000 14,018

4 zona nous bucs 1,000 61,670 0,400 1,000 24,668

5 zona antic lavabo 1,000 3,750 0,450 1,000 1,688

6 zona ampliació jardinera 1,000 23,810 0,450 1,000 10,715

7 1,000 4,400 0,450 1,000 1,980

8 panot 1,000 64,550 0,500 1,000 32,275

9 de partida 43

10 pilars 29,000 1,500 1,500 1,150 75,038

11 riostres portic 1 1,000 14,300 0,500 0,600 4,290

12 portic 5 1,000 14,300 0,500 0,600 4,290

13 portic 15, 22, 24, 27 4,000 2,950 0,500 0,600 3,540

14 portic 23 1,000 2,400 0,500 0,600 0,720

15 portic 25 1,000 1,750 0,500 0,600 0,525

16 portic 18 /21 / p13, p8, p3 /  p14,p9, p4 / portic 26 5,000 8,220 0,500 0,600 12,330

17 portic 14 / portic 11 / p11, p12, p13, p14, p15 3,000 10,480 0,500 0,600 9,432

18 paret de càrrega 1,000 13,800 0,600 1,150 9,522

19 1,000 0,850 0,600 1,150 0,587

20 de partida 44

21 sanejament 1,000 18,250 0,600 1,000 10,950
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22 1,000 4,650 0,600 1,000 2,790

23 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200

24 1,000 6,350 0,600 1,000 3,810

25 1,000 2,350 0,600 1,000 1,410

26 1,000 1,870 0,600 1,000 1,122

27 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200

28 1,000 1,630 0,600 1,000 0,978

29 1,000 1,500 0,600 1,000 0,900

30 1,000 1,000 0,600 1,000 0,600

31 1,000 3,750 0,600 1,000 2,250

32 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200

33 1,000 0,400 0,600 1,000 0,240

34 1,000 0,700 0,600 1,000 0,420

35 pluvials 2,000 1,800 0,600 1,000 2,160

36 1,000 1,650 0,600 1,000 0,990

37 1,000 1,300 0,600 1,000 0,780

38 1,000 1,200 0,600 1,000 0,720

39 1,000 1,250 0,600 1,000 0,750

40 1,000 1,300 0,600 1,000 0,780

41 1,000 13,950 0,600 1,000 8,370

42 1,000 3,350 0,600 1,000 2,010

43 1,000 2,350 0,600 1,000 1,410

44 1,000 11,520 0,600 1,000 6,912

45 1,000 10,100 0,600 1,000 6,060

46 1,000 4,180 0,600 1,000 2,508

47 1,000 7,120 0,600 1,000 4,272

48 1,000 13,250 0,600 1,000 7,950

49 1,000 2,950 0,600 1,000 1,770

50 1,000 1,580 0,600 1,000 0,948

51 esponjament 1,000 433,960 0,150 1,000 65,094

TOTAL AMIDAMENT 499,061

49 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

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

1 de partida 1 1,000 1,500 1,500 0,100 0,225

2 de partida 2 1,000 1,000 0,500 0,500 0,250

3 de partida 3 2,000 1,800 0,900 0,600 1,944

4 de partida  4 2,000 0,600 0,600 1,000 0,720

5 de partida 5 3,000 0,700 0,600 1,000 1,260

6 de partida 6 1,000 34,700 3,650 0,030 3,800

7 de partida 7 1,000 8,000 2,000 0,150 2,400

8 de partida 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

9 de partida 9 1,000 0,600 0,600 0,300 0,108
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10 de partida 10 1,000 1,500 0,800 1,000 1,200

11 de partida 11 3,000 0,600 0,900 0,500 0,810

12 de partida 12 5,000 0,600 0,900 0,500 1,350

13 de partida 13 5,000 0,900 0,450 0,600 1,215

14 de partida 14 7,000 6,200 0,010 1,000 0,434

15 de partida 15 2,000 1,200 0,050 1,000 0,120

16 de partida 16 1,000 1,400 0,600 0,030 0,025

17 1,000 2,400 0,500 0,030 0,036

18 de partida 17 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

19 de partida 18 1,000 0,500 0,500 0,200 0,050

20 de partida 19 1,000 1,000 1,000 0,100 0,100

21 de partida 20 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

22 de partida 21 1,000 14,900 0,500 1,000 7,450

23 de partida 22 1,000 7,250 0,200 0,500 0,725

24 de partida 23 1,000 32,060 0,070 1,000 2,244

25 1,000 7,850 0,070 1,000 0,550

26 1,000 4,050 0,070 1,000 0,284

27 1,000 4,500 0,070 1,000 0,315

28 1,000 29,050 0,070 1,000 2,034

29 1,000 10,150 0,070 1,000 0,711

30 de partida 24 1,000 2,850 2,750 0,050 0,392

31 1,000 5,450 0,850 0,050 0,232

32 de partida 25 2,000 2,550 1,000 0,070 0,357

33 1,000 1,300 1,000 0,070 0,091

34 de partida 26 1,000 5,450 0,850 0,100 0,463

35 2,000 1,900 0,850 0,100 0,323

36 2,000 2,900 1,200 0,100 0,696

37 4,000 4,550 1,200 0,100 2,184

38 1,000 4,450 1,200 0,100 0,534

39 5,000 4,550 1,200 0,100 2,730

40 2,000 2,900 1,200 0,100 0,696

41 1,000 1,900 0,850 0,100 0,162

42 de partida 27 8,000 0,900 2,200 0,050 0,792

43 13,000 0,900 2,200 0,050 1,287

44 de partida 28 1,000 7,600 3,800 0,040 1,155

45 1,000 2,500 2,750 0,040 0,275

46 1,000 1,400 1,200 0,040 0,067

47 de partida 29 1,000 274,360 1,000 0,100 27,436

48 -2 44,000 1,000 0,100 -8,8

49 1,000 6,730 1,000 0,100 0,673

50 1,000 21,390 1,000 0,100 2,139

51 1,000 22,640 1,000 0,100 2,264

52 1,000 22,610 1,000 0,100 2,261

53 1,000 2,980 1,000 0,100 0,298

54 1,000 3,050 1,000 0,100 0,305

55 1,000 5,030 1,000 0,100 0,503

56 1,000 5,140 1,000 0,100 0,514

57 1,000 49,500 1,000 0,100 4,950

58 de partida 30 1,000 40,820 1,000 0,050 2,041
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59 1,000 4,800 1,000 0,050 0,240

60 1,000 6,700 1,000 0,050 0,335

61 1,000 12,490 1,000 0,050 0,625

62 1,000 8,870 1,000 0,050 0,444

63 1,000 6,700 1,000 0,050 0,335

64 de partida 31 1,000 3,720 1,000 0,030 0,112

65 de partida 32 1,000 5,450 1,000 0,070 0,382

66 2,000 1,900 1,000 0,070 0,266

67 2,000 2,900 1,000 0,070 0,406

68 4,000 4,550 1,000 0,070 1,274

69 1,000 4,450 1,000 0,070 0,312

70 5,000 4,550 1,000 0,070 1,593

71 2,000 2,900 1,000 0,070 0,406

72 1,000 1,900 1,000 0,070 0,133

73 de partida 33 1,000 431,110 1,000 0,040 17,244

74 1,000 5,000 1,000 0,040 0,200

75 1,000 3,750 1,000 0,040 0,150

76 1,000 5,150 1,000 0,040 0,206

77 1,000 6,750 1,000 0,040 0,270

78 0,040 0,040

79 1,000 40,820 1,000 0,040 1,633

80 1,000 4,800 1,000 0,040 0,192

81 1,000 6,700 1,000 0,040 0,268

82 1,000 12,490 1,000 0,040 0,500

83 1,000 8,870 1,000 0,040 0,355

84 1,000 14,350 1,000 0,040 0,574

85 de partida 34 2,000 2,160 2,500 0,030 0,324

86 2,000 2,380 2,500 0,030 0,357

87 2,000 2,650 2,250 0,030 0,358

88 2,000 1,950 2,250 0,030 0,263

89 2,000 2,450 2,500 0,030 0,368

90 2,000 1,520 2,500 0,030 0,228

91 2,000 3,250 2,400 0,030 0,468

92 4,000 2,900 2,400 0,030 0,835

93 4,000 1,300 2,400 0,030 0,374

94 4,000 1,550 2,400 0,030 0,446

95 de partida 35 2,000 7,600 2,400 0,050 1,824

96 1,000 3,100 2,400 0,050 0,372

97 1,000 2,250 2,400 0,050 0,270

98 2,000 3,250 2,400 0,050 0,780

99 2,000 2,900 2,400 0,050 0,696

100 2,000 1,300 2,400 0,050 0,312

101 2,000 1,550 2,400 0,050 0,372

102 2,000 0,300 2,400 0,050 0,072

103 2,000 0,300 2,600 0,050 0,078

104 1,000 0,600 2,600 0,050 0,078

105 2,000 0,300 2,400 0,050 0,072

106 1,000 0,600 2,600 0,050 0,078

107 2,000 0,200 1,600 0,050 0,032
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108 2,000 0,200 2,500 0,050 0,050

109 2,000 0,200 1,600 0,050 0,032

110 de partida 36 1,000 2,460 3,230 0,100 0,795

111 1,000 2,030 3,230 0,100 0,656

112 1,000 2,450 3,230 0,100 0,791

113 1,000 1,150 3,230 0,100 0,371

114 1,000 2,950 3,230 0,100 0,953

115 1,000 2,900 0,500 0,100 0,145

116 1,000 4,550 5,000 0,100 2,275

117 1,000 4,550 5,000 0,100 2,275

118 1,000 3,550 5,000 0,100 1,775

119 2,000 1,900 2,250 0,100 0,855

120 2,000 1,000 2,250 0,100 0,450

121 1,000 3,500 2,600 0,100 0,910

122 1,000 0,850 0,850 0,100 0,072

123 1,000 2,650 0,850 0,100 0,225

124 de partida 37 2,000 1,700 2,750 0,150 1,403

125 1,000 2,160 3,230 0,150 1,047

126 1,000 1,500 1,500 0,150 0,338

127 1,000 5,650 3,230 0,150 2,737

128 1,000 0,900 2,200 0,150 0,297

129 1,000 2,150 3,230 0,150 1,042

130 2,000 5,850 3,230 0,150 5,669

131 1,000 1,600 3,230 0,150 0,775

132 1,000 4,150 3,050 0,150 1,899

133 1,000 1,400 3,050 0,150 0,641

134 1,000 2,450 3,300 0,150 1,213

135 1,000 2,900 0,500 0,150 0,218

136 1,000 4,550 5,000 0,150 3,413

137 1,000 4,550 5,000 0,150 3,413

138 1,000 3,550 5,000 0,150 2,663

139 2,000 1,900 2,250 0,150 1,283

140 2,000 1,000 2,250 0,150 0,675

141 1,000 3,500 2,600 0,150 1,365

142 1,000 0,850 0,850 0,150 0,108

143 1,000 2,650 0,850 0,150 0,338

144 de partida 38 1,000 3,560 1,200 0,050 0,214

145 de partida 39 1,000 42,210 0,150 0,050 0,317

146 1,000 43,050 0,150 0,050 0,323

147 de partida 40 1,000 2,500 1,200 0,200 0,600

148 1,000 1,100 2,450 0,200 0,539

149 1,000 2,700 1,200 0,200 0,648

150 de partida 41 1,000 0,950 5,850 0,250 1,389

151 esponjament 1,000 165,350 0,200 1,000 33,070

TOTAL AMIDAMENT 198,199
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Capítol 02  FONAMENTS

1 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament, de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 pilars 29,000 1,500 1,500 1,000 65,250

2 riostres portic 1 1,000 14,300 0,500 1,000 7,150

3 portic 5 1,000 14,300 0,500 1,000 7,150

4 portic 15, 22, 24, 27 4,000 2,950 0,500 1,000 5,900

5 portic 23 1,000 2,400 0,500 1,000 1,200

6 portic 25 1,000 1,750 0,500 1,000 0,875

7 portic 18 /21 / p13, p8, p3 /  p14,p9, p4 / portic 26 5,000 8,220 0,500 1,000 20,550

8 portic 14 / portic 11 / p11, p12, p13, p14, p15 3,000 10,480 0,500 1,000 15,720

9 paret de càrrega 1,000 13,800 0,600 1,000 8,280

10 1,000 0,850 0,600 1,000 0,510

11 increment fins arribar a cota -1,5m ( 20 cm de
gruix) Pilars

2,000 65,250 1,000 1,000 130,500

TOTAL AMIDAMENT 263,085

2 1351BH40 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb una quantia segons plànols del
projecte, d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

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

1 pilars 29,000 1,500 1,500 0,900 58,725

2 riostres portic 1 1,000 14,300 0,500 0,600 4,290

3 portic 5 1,000 14,300 0,500 0,600 4,290

4 portic 15, 22, 24, 27 4,000 2,950 0,500 0,600 3,540

5 portic 23 1,000 2,400 0,500 0,600 0,720

6 portic 25 1,000 1,750 0,500 0,600 0,525

7 portic 18 /21 / p13, p8, p3 /  p14,p9, p4 / portic 26 5,000 8,220 0,500 0,600 12,330

8 portic 14 / portic 11 / p11, p12, p13, p14, p15 3,000 10,480 0,500 0,600 9,432

9 paret de càrrega 1,000 13,800 0,600 0,900 7,452

10 1,000 0,850 0,600 0,900 0,459

TOTAL AMIDAMENT 101,763

3 EY01112X m Sanejat i repicat de fonaments existents per allotjament de les noves riostres, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

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

1 façana posterior 1,000 20,350 1,000 1,000 20,350

2 façana principal 1,000 25,350 1,000 1,000 25,350

TOTAL AMIDAMENT 45,700

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
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1 1451133X m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons plànols de projecte.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa

2 pilars 14, 15, 21, 22, 24 i 25 6,000 0,300 0,300 3,920 2,117

3 pilars 1 a 13; 16, 17 , 20, 23 i 26 a 31 23,000 0,250 0,350 3,920 7,889

4 planta altell 0,000 0,000

5 pilars 21  25 i 27 a 31 10,000 0,250 0,250 3,050 1,906

TOTAL AMIDAMENT 11,912

2 E44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura i amb cargols, segons els detalls dels plànos
d'estructures.

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

1 PILAR METÀL.LIC

2 Placa base e=15 mm 1,000 0,400 1,000 29,400 11,760

3 perns placa base 4 D16 4,000 0,250 1,000 1,580 1,580

TOTAL AMIDAMENT 13,340

3 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:-
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

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

1 pilar 32 ( HEB120) 1,000 7,000 26,700 1,000 186,900

TOTAL AMIDAMENT 186,900

4 44RC234X m Reparació de cap de jàssera metàl·lica, amb enderroc descobrint els caps dels perfils laminats existents,
raspallat i passivat de perfils laminats deteriorats, col·locació amb connectors d'acer inoxidable austenític, fixats
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, reintegració del volum amb morter
polimèric i reblert amb formigó estructural.
Criteri d'amidament: m de llargària de llosana realment reparat, d'acord amb la DT.

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

1 biga existent a la zona aula 3 reunió 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 44M1322X u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 122 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 3,5-4,5 m
d'amplària, col·locat sobre pilars de fábrica de maó de 30 x 30 cm, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 planta baixa, zona buc 3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 44M13111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0,8 a 1,5 m
d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa. zona distribuidor-enfony 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 44SL2237 u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR,
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim, amb execució de forats,
daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de biga col·locada, d'acord amb les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa, zona aula 3 reunió 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 E44B5112 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per a corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat
en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de
dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en
que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús
p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i emprimació. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:-
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

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

1 reforç corretges zona sala creació IPN140 6,000 5,650 14,400 1,000 488,160

2 6,000 4,850 14,400 1,000 419,040

3 6,000 4,850 14,400 1,000 419,040

4 6,000 3,200 14,400 1,000 276,480

5 6,000 4,860 14,400 1,000 419,904

6 6,000 4,860 14,400 1,000 419,904

7 6,000 3,830 14,400 1,000 330,912

8 6,000 5,450 14,400 1,000 470,880

9 6,000 5,200 14,400 1,000 449,280

TOTAL AMIDAMENT 3.693,600

9 E4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:-
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
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pèrdues de material corresponents a retalls.

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

1 llinda p. altell zona canvi de nivell IPN160 1,000 4,300 17,900 1,000 76,970

2 llinda p.altell noves finestres aula 5 mov. 1,000 1,000 17,900 1,000 17,900

3 1,000 2,800 17,900 1,000 50,120

4 llinda p. baixa zona aula 1 IPN 140 2,000 1,150 14,400 1,000 33,120

5 llinda p baixa accés posterior IPN160 1,000 3,550 17,900 1,000 63,545

6 llinda portes sala creació IPN 160 2,000 2,000 17,900 1,000 71,600

7 subjecció façana zona accesos L 120 15 1,000 4,250 26,600 1,000 113,050

8 1,000 4,300 26,600 1,000 114,380

9 subjecció cornisa façana posterior UPN180 1,000 6,700 22,000 1,000 147,400

10 carteles de subjecció pletina 5 mm 12,000 0,900 5,650 1,000 61,020

TOTAL AMIDAMENT 749,105

10 14LFL78X m2 Formació de forjat sanitari de formigó armat, cantell 25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb cubilot, volum 0,096 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de
negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia 6 kg/m²; format per: bigueta pretesada T-18; revoltó de
formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de
repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de
suport de 60 cm d'altura de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, acabat amb làmina asfàltica.
Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, formació de buits de ventilació en murs i formació de forats en parets
existents per a recolzament de les biguetes, cèrcols perimetrals de planta i curació del formigó.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.

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

1 zona aula 2 taller-distribuidor-aula 3 reunió 1,000 19,950 1,000 1,000 19,950

2 1,000 29,550 1,000 1,000 29,550

3 1,000 1,900 6,000 1,000 11,400

TOTAL AMIDAMENT 60,900

11 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons
de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons plànols de projecte.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.Aquest
criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

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

1 nova escala 1,000 2,470 1,200 1,000 2,964

2 1,000 2,500 1,200 1,000 3,000

3 1,000 2,620 1,200 1,000 3,144

TOTAL AMIDAMENT 9,108

12 145C12CX m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 22
cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia segons plànols de projecte ; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, com a malla superior i inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb
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acabat vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i
perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150
usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, nervis
, bigues i cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per
enduriment de formigons i morters. Sense incloure repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. Aquest
criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

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

1 nou altell 1,000 144,750 1,000 1,000 144,750

2 forjat ampliació 1,000 78,700 1,000 1,000 78,700

3 a descomptar nova escala -1 8,770 1,000 1,000 -8,77

4 a descomptar ascensor -1 4,120 1,000 1,000 -4,12

5 forjat coberta zona ampliada 1,000 81,150 1,000 1,000 81,150

6 1,000 22,370 1,000 1,000 22,370

7 a descomptar ascensor -1 4,120 1,000 1,000 -4,12

8 forjat badalot 1,000 5,850 1,000 1,000 5,850

TOTAL AMIDAMENT 315,810

13 145C12CZ m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, inclinada, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 25 cm,
realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia segons pànols del projecte ; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, com a malla superior i inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb
acabat vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i
perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150
usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, nervis
i cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per
enduriment de formigons i morters. Sense incloure repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. Aquest
criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

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

1 rampes 1,000 9,000 1,000 1,000 9,000

2 1,000 16,650 1,000 1,000 16,650

TOTAL AMIDAMENT 25,650

14 145C12CW m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 18
cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia segons plànols de projecte ; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, com a malla superior i inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb
acabat vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i
perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150
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usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, nervis
i cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per
enduriment de formigons i morters. Sense incloure repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. Aquest
criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

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

1 pasarel.la 1,000 17,600 1,000 1,000 17,600

TOTAL AMIDAMENT 17,600

15 14LDK78D m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i
semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.No s'inclouen els encofrats
dels cèrcols.

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

1 tapat escala antiga 1,000 23,060 1,000 1,000 23,060

2 tapat forat existent planta altell 1,000 2,100 1,000 1,000 2,100

TOTAL AMIDAMENT 25,160

16 E61ZKVQ4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb fleix d'acer laminat en fred, de 150 mm de
llargària, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 ancoratges 10,000 12,000 1,000 1,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

17 E61ZFX01 u Ancoratge de tancament primari de doble moviment, horitzontal i vertical, amb platina de fixació tipus GEOANC
o similar i omega amb rodó diàmetre 5mm i 12 cm de llarg, tipus GEOANC 2 o similar, tot d'acer inoxidable,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.

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

1 zona ampliació trobada obra-pilars 4,000 8,000 1,000 1,000 32,000

2 11,000 15,000 1,000 1,000 165,000

TOTAL AMIDAMENT 197,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 04  COBERTES

1 E7C125AX m2 Aïllament amorf de gruix 5 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, injectat en tot el
perímetre de la zona del ràfec, fins a una profunditat de 15 cm. Inclou la neteja prèvia de la zona i la retirada de
l'aïllament existent en mal estat. Càrrega manual sobre camió o contenidor.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana principal 1,000 42,210 0,150 1,000 6,332

2 façana posterior 1,000 43,050 0,150 1,000 6,458

TOTAL AMIDAMENT 12,790

2 45113TCX m2 Coberta plana transitable, tipo invertida, pendent del 1% al 5%, per a trànsit de vianants per manteniment,
composta de: formació de pendents: formigó cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i
additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, amb espessor medi de 10 cm; capa
separadora, impermeabilització monocapa adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; capa separadora
sota aïllament: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); aïllament tèrmic:
panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²); capa de protecció amb terratzo rentat amb àcid col·locat col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb amb la
mateixa tonalitat de les peces. Inclou elements especials com minvells i aiguafons, reforç de membrana en
aiguafons i carener, junts de dilatació, etc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

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

1 coberta pb nova ampliació 1,000 23,530 1,000 1,000 23,530

2 coberta p altell nova ampilació 1,000 77,840 1,000 1,000 77,840

TOTAL AMIDAMENT 101,370

3 45119S0X m2 Coberta transitable, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, impermeabilització amb una
membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP col·locada entre dues capes separadores i acabat de terrat
amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica. inclou elements especials com minvells i aiguafons,
amb una repercussió de 0,2 m/m2 de minvell i 0,15 m2/m2 de reforç de membrana en aiguafons i careners.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

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

1 badalot 1,000 6,300 1,000 1,000 6,300

TOTAL AMIDAMENT 6,300

4 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota
la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 nova coberta planta altell 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000

2 nova coberta planta baixa 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 E5ZHADJ4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 canals en coberta existent 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000
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2 coberta plana planta altell 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

3 coberta plana planta baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 E83E54FB m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm
d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.

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

1 tapat faldons coberta per l'interior

2 façana posterior 1,000 16,800 1,000 1,000 16,800

3 llinda 1,000 16,800 0,350 1,000 5,880

4 façana principal 1,000 12,900 1,000 1,000 12,900

5 llinda 1,000 12,900 0,350 1,000 4,515

6 llinda 1,000 3,550 0,450 1,000 1,598

7 paret mitgera amb edificació

8 planta baixa 1,000 13,600 3,250 1,000 44,200

9 planta altell 1,000 13,600 3,050 1,000 41,480

TOTAL AMIDAMENT 127,373

2 E7C13A3X m2 Aïllament amorf en reblert de cambres de gruix 10 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35
kg/m3, injectada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

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

1 Façana posterior

2 zona antic mercat 1,000 31,700 5,000 1,000 158,500

3 a descomptar forats -1 3,500 2,600 1,000 -9,1

4 -2 1,000 2,250 1,000 -4,5

5 -1 0,850 0,850 1,000 -,7225

6 -2 4,560 0,850 1,000 -7,752

7 -1 3,560 0,850 1,000 -3,026

8 planta baixa 1,000 10,950 3,250 1,000 35,588

9 planta altell 1,000 10,950 2,550 1,000 27,923

10 a descomptar forats -1 0,850 0,850 1,000 -,7225

11 -1 2,650 0,850 1,000 -2,2525

12 -1 2,150 0,850 1,000 -1,8275

13 Façana principal

14 zona antic mercat 1,000 14,950 5,000 1,000 74,750
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15 a descomptar forats -2 1,850 2,250 1,000 -8,325

16 planta baixa 1,000 9,650 3,250 1,000 31,363

17 a descomptar forats -1 1,050 3,100 1,000 -3,255

18 -1 1,500 3,100 1,000 -4,65

19 -1 4,200 3,100 1,000 -13,02

20 planta altell 1,000 9,650 2,550 1,000 24,608

21 a descomptar forats -1 2,700 0,850 1,000 -2,295

22 -1 4,050 0,850 1,000 -3,4425

23 -1 0,800 0,850 1,000 -,68

24 Façana lateral 1,000 93,650 1,000 1,000 93,650

TOTAL AMIDAMENT 380,809

3 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de fil d'acer
galvanitzat, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x145x75 mm, col·locat amb
morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 60 kPa, de 40 mm de gruix i full interior format per paret tancament de 14 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, en tram central. segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa
a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

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

1 Ampliació edifici .

2 façana lateral planta baixa 1,000 2,400 2,850 1,000 6,840

3 a descomptar forats -1 1,200 2,850 1,000 -3,42

4 façana lateral planta altell 1,000 4,850 2,800 1,000 13,580

5 a descomptar forats -1 1,200 2,800 1,000 -3,36

6 façana principal 1,000 14,700 5,800 1,000 85,260

7 a descomptar forats -1 2,900 2,850 1,000 -8,265

8 -1 6,150 5,250 1,000 -32,2875

9 -1 2,900 2,300 1,000 -6,67

10 -1 4,560 2,300 1,000 -10,488

11 caixa ascensor 1,000 2,850 6,900 1,000 19,665

12 1,000 3,350 6,900 1,000 23,115

TOTAL AMIDAMENT 83,969

4 1612GEAX m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de fil d'acer
galvanitzat, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x75 mm, col·locat amb
morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm de gruix i full interior format per paret tancament de 20 cm de
gruix de bloc de morter de ciment col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves,
brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col·locat manualment, i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa
a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

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

1 barana coberta plana
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2 1,000 4,500 0,600 1,000 2,700

3 1,000 4,850 0,600 1,000 2,910

4 1,000 4,820 1,000 1,000 4,820

5 1,000 19,550 1,000 1,000 19,550

TOTAL AMIDAMENT 29,980

5 E612A53K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa
a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

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

1 Façana posterior

2 Tapat forats antigues finestres 2,000 4,550 1,150 1,000 10,465

3 1,000 4,450 1,150 1,000 5,118

4 1,000 2,000 1,150 1,000 2,300

5 1,000 0,850 0,300 1,000 0,255

6 2,000 4,550 0,300 1,000 2,730

7 1,000 3,450 0,300 1,000 1,035

8 1,000 0,120 1,150 1,000 0,138

9 Façana principal

10 planta baixa zona accés bucs 2,000 0,600 3,250 1,000 3,900

11 Tapat forats antigues finestres planta altell 2,000 4,550 1,150 1,000 10,465

12 1,000 3,400 1,150 1,000 3,910

13 1,000 2,900 1,150 1,000 3,335

14 1,000 1,000 0,850 1,000 0,850

15 1,000 0,400 0,850 1,000 0,340

16 Zona ampliada

17 armari instal.lacions façana lateral 1,000 2,500 2,850 1,000 7,125

18 3,000 0,450 2,850 1,000 3,848

19 armari instal.lacions façana principal 1,000 3,650 2,850 1,000 10,403

20 3,000 0,650 2,850 1,000 5,558

21 paret entre vestíbul-recepció 1,000 4,850 2,850 1,000 13,823

TOTAL AMIDAMENT 85,598

6 K612BR12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa
a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

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

1 Planta Baixa

2 tancament amb zona escenari 1,000 13,600 2,550 1,000 34,680

3 zona hall 1,000 13,600 2,550 1,000 34,680

EUR



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

AMIDAMENTS Data: 17/03/17 Pàg.: 31

4 magatzem 2,000 3,440 2,550 1,000 17,544

5 lavabos 1,000 3,440 2,550 1,000 8,772

6 aula formació 1,000 4,000 2,550 1,000 10,200

7 1,000 0,950 2,550 1,000 2,423

8 zona bucs i sala reunions 1,000 0,650 3,250 1,000 2,113

9 1,000 4,000 3,250 1,000 13,000

10 1,000 3,550 3,250 1,000 11,538

11 1,000 0,800 2,500 1,000 2,000

12 1,000 10,620 3,250 1,000 34,515

13 1,000 4,400 3,250 1,000 14,300

14 aula taller i wc adaptat 1,000 7,950 3,250 1,000 25,838

15 1,000 0,950 3,250 1,000 3,088

16 zona hall 1,000 0,800 2,500 1,000 2,000

17 1,000 0,450 1,400 1,000 0,630

18 1,000 1,200 2,500 1,000 3,000

19 Planta primera

20 tancament amb zona escenari 1,000 13,600 2,000 0,000 0,000

21 lavabo 1,000 3,600 3,600 1,000 12,960

22 aula formació 1,000 2,150 3,600 1,000 7,740

23 magatzem 1,000 2,600 2,950 1,000 7,670

24 1,000 4,000 2,720 0,000 0,000

25 aules mov 1,000 7,600 2,950 1,000 22,420

26 1,000 0,800 2,500 1,000 2,000

27 sala reunions 1,000 2,600 3,150 1,000 8,190

28 1,000 5,150 2,850 0,000 0,000

29 tapa inferior rampa 2,000 3,900 1,000 1,000 7,800

TOTAL AMIDAMENT 289,101

7 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa
a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

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

1 Planta Baixa

2 Lavabo 1,000 1,800 3,250 1,000 5,850

3 Planta Pis

4 Lavabo 1,000 4,150 3,400 1,000 14,110

5 Façana posterior

6 Tapat forats antigues finestres 2,000 4,550 1,150 1,000 10,465

7 1,000 4,450 1,150 1,000 5,118

8 1,000 2,000 1,150 1,000 2,300

9 1,000 0,850 0,300 1,000 0,255

10 2,000 4,550 0,300 1,000 2,730

11 1,000 3,450 0,300 1,000 1,035

12 1,000 0,120 1,150 1,000 0,138
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13 Façana principal

14 Tapat forats antigues finestres planta altell 2,000 4,550 1,150 1,000 10,465

15 1,000 3,400 1,150 1,000 3,910

16 1,000 2,900 1,150 1,000 3,335

17 1,000 1,000 0,850 1,000 0,850

18 1,000 0,400 0,850 1,000 0,340

TOTAL AMIDAMENT 60,901

8 E6524H5B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

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

1 Planta baixa

2 Part superior zones de vidre

3 recepció 1,000 3,600 0,550 1,000 1,980

4 aula de formació 1,000 3,500 0,350 1,000 1,225

5 1,000 3,250 0,350 1,000 1,138

6 Planta primera

7 Part superior zones de vidre

8 aula formació 1,000 11,150 1,400 1,000 15,610

9 aula mov. 1,000 4,100 0,950 1,000 3,895

10 enva vestíbul -sala mov 1,000 4,150 2,800 1,000 11,620

11 a descomptar porta -1 1,300 2,250 1,000 -2,925

TOTAL AMIDAMENT 32,543

9 E61C4AAA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat
superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, i la utilització, si cal, de materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

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

1 PLANTA BAIXA

2 Façana principal 1,000 4,250 2,250 1,000 9,563

3 1,000 1,050 2,250 1,000 2,363

4 PLANTA ALTELL

5 Façana principal 1,000 2,350 0,850 1,000 1,998

6 1,000 1,850 0,850 1,000 1,573

7 Façana posterior 2,000 2,900 0,850 1,000 4,930

8 1,000 2,700 0,850 1,000 2,295

9 1,000 1,300 0,850 1,000 1,105

10 1,000 1,820 0,850 1,000 1,547

TOTAL AMIDAMENT 25,374

10 EAU15A2X m2 Envà mòbil bidireccional tipus MOVIDESMON o similar, format per mòduls d'1,00 x2,20 m i 114 mm de gruix,
amb panells d'aglomerat de fusta amb acabat melamínico. Perfileria oculta, panells amb 1 corriola superior,
segellat inferior dels panells per mecanisme operable pel costat i superior per juntes de contacte. Replegat dels
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panells sota la mateixa guia . Atenuació acústica 45 dB . Inclou guia superior de despalçament i elements de
suspensió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El preu ha d'incloure el
replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les operacions necessàries pel seu correcte
acabament.

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

1 planta altell

2 aula 5 formació 2,000 4,000 2,200 1,000 17,600

TOTAL AMIDAMENT 17,600

11 E66AB09Y m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 225 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

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

1 Lavabos planta baixa 2,000 1,880 2,250 1,000 8,460

2 1,000 1,100 2,250 1,000 2,475

3 3,000 1,500 2,250 1,000 10,125

4 1,000 0,400 2,250 1,000 0,900

5 2,000 0,920 2,250 1,000 4,140

6 1,000 0,850 2,250 1,000 1,913

7 Lavabos planta altell 2,000 1,650 2,250 1,000 7,425

8 1,000 1,500 2,250 1,000 3,375

TOTAL AMIDAMENT 38,813

12 E66AA10X u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable o corresissa i lateral fix, de 80 cm d'amplària i
225 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

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

1 lavabos planta baixa 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

2 lavabos planta altell 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 E66E032X m2 Subministrament i muntatge de partició desmuntable formada per mampara modular de vidre laminar de
seguretat 6+6 amb butiral translúcid, junt entre vidres amb silicona, sense perfils entre mòduls, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini, extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers, d'alumini lacat estàndard. Fins i tot p/p de bastiments de base, ferraments, rematades,
segellat de junts, suports, trobades amb altres tipus de paraments, col·locació de canalitzacions per a
instal·lacions i encaixos per a mecanismes elèctrics. Totalment acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El preu ha d'incloure el
replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu correcte acabament.

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

1 Planta Baixa

2 Recepció 1,000 2,600 2,200 1,000 5,720

3 Aula1 formació 1,000 2,000 2,200 1,000 4,400

4 1,000 0,860 2,200 1,000 1,892

5 1,000 0,900 2,200 1,000 1,980
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6 Planta primera

7 aula 4 formació 1,000 3,100 2,200 1,000 6,820

8 1,000 0,200 2,200 1,000 0,440

9 1,000 3,950 2,200 1,000 8,690

10 aula mov. 1,000 4,560 2,200 1,000 10,032

TOTAL AMIDAMENT 39,974

14 E66E933X m2 Mòdul de porta de vidre, d'una fulla batent de vidre laminar de seguretat de 6+6mm amb butiral translúcid, de 10
mm de gruix i 80x220 cm de llum de pas, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini,
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, d'alumini lacat estàndard.
Totalment acabada.amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini,
col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El preu ha d'incloure el
replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu correcte acabament.

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

1 Planta Baixa

2 recepció 1,000 1,000 2,200 1,000 2,200

3 Aula 1 Formació 2,000 0,650 2,200 1,000 2,860

4 2,000 0,850 2,200 1,000 3,740

5 Planta Altell

6 Aul 4 Formació 2,000 0,650 2,200 1,000 2,860

7 3,000 0,850 2,200 1,000 5,610

8 Sala Mov. 1,000 0,850 2,200 1,000 1,870

9 1,000 0,450 2,200 1,000 0,990

TOTAL AMIDAMENT 20,130

15 1618K311 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

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

1 Barana hall 1,000 6,800 1,100 1,000 7,480

TOTAL AMIDAMENT 7,480

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 06  AILLAMENT ACÚSTIC

1 E83E348X m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD32 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, format
per dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m²
, i en la cara interior planxa absorbent acústica a base de fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot
el conjunt formant una estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els elements
amortidors ( SILENT BLOCK o similar) necessaris per garantir la separació entre el suport i el nou conjunt aïllant
acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 82 mm, un pes de 33 kg/m² i un índex global de reducció acústica
Rw = 64dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
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superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

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

1 Paret Sala Creació 1,000 13,600 6,600 1,000 89,760

2 Folrat dels cavalls 2,000 19,600 0,000 2,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 89,760

2 E83E348W m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD31 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, format
per dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix i en la cara interior planxa absorbent acústica a base de
fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el conjunt formant una estructura autoportant amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els elements amortidors ( SILENT BLOCK o similar) necessaris per
garantir la separació entre el suport i el nou conjunt aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 80 mm,
un pes de 28 kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw = 63dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

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

1 Parets Sala Creació 1,000 13,600 6,600 1,000 89,760

2 2,000 14,800 5,850 1,000 173,160

3 a descomptar portes -2 1,480 2,040 1,000 -6,0384

4 -1 0,880 2,040 1,000 -1,7952

TOTAL AMIDAMENT 255,087

3 EATACS3M u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents de 180 cm d'amplària, 200 cm d'alçària, 83
mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de tanca a pressió p/lleva+clau, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Portes exteriors Sala Creació 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EATADR38 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 100 cm d'amplària, 200 cm d'alçària, 83 mm
de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de tanca a pressió p/lleva, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Portes interior Sala Creació 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E844MFAX m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, segons referencia AI-TC32 de ACUSTICA
INTEGRAL SL, o similar, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, model ST o similar, amb
carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 33 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant
vareta de suspensió, format per dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant intermitja
tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior absorbent acústic i tèrmic a base de feltre de llana mineral de
roca de 50 mm de gruix i una densitat entre 60-70 kg/m3; amb un gruix total de 132 mm i un índex global de
reducció acústica Rw = 80 dB, segons detalls del projecte. Inclou subministrament i col.locació de banda
amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el perímetre del sostre, composta per una lámina base de material
bituminos i una capa de material porós a base de fibres tèxtils . Inclou tots els materials i treballs necessaris per
a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
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vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

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

1 Sala Creació 1,000 201,620 1,000 1,000 201,620

TOTAL AMIDAMENT 201,620

6 E7C72B1X m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra flotant (no inclòs en aquest preu), segons referencia AI-SL105
de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, realitzat amb làmina ACUSTISOL o similar, formada per una làmina
elàstomèrica EPDM i un substrat compost de fragments de cautxú reciclat, de 8 mm d'espessor i un pes de 5
kg/m², per a una frequancia de treball superior a 33 Hz i una reducció a 125 Hz de soroll d'impacte de 27 dB
segons detalls del projecte, una làmina de pàstic d'1 mm de gruix, per protegir i separar, preparat per a rebre
una base de paviment de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el perímetre del
terra, composta per una lámina base de material bituminos i una capa de material porós a base de fibres tèxtils .
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.

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

1 Sala Creació 1,000 201,620 1,000 1,000 201,620

TOTAL AMIDAMENT 201,620

7 E7CPA79X ut Plafó acústic tipus ACUSTIART, de Acústica Integral o similar, de 1500x1000 mm gruix 50 mm, format per una
estructura d'alumini perforat reblert de material absorbent de fibra de polièster tipus ACUSTIFIBER F i revestit
tot ell amb teixit, col.locat amb 4 punts d'ancoratge per cada plafó amb barra roscada decorativa SQUESELOCK
o similar, cargols i tacs, segons detalls del projecte. Coeficient mig d'absorció >0,70, pes de cada plafó 4,5
kg/m2, coeficient d'absorció acústic mitjà = 0.95.
Criteri d'amidament: ut de plafó realment col.locat.

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

1 Sala Creació 81,000 1,000 1,000 0,000 0,000

2 42,000 1,000 1,000 1,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

8 E83E348Z m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD22 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, format
per subministrament i col.locació de capa amortiguadora PKB-2 o similar, col.locada perimetralment en la
totalitat dels parament verticals, composta per una lámina base de material bituminos i una capa de material
porós a base de fibres tèxtils; Subministrament i col.locació de dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix
amb làmina aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior planxa absorbent acústica a
base de fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar, tot el conjunt formant una estructura autoportant
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i els elements amortidors ( SILENT BLOCK o similar) necessaris per
garantir la separació entre el suport i el nou conjunt aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 99 mm,
un pes de 38 kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw = 65dB, segons detalls del projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Inclou

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

1 Buc 1 1,000 6,930 2,750 1,000 19,058

2 2,000 2,830 2,750 1,000 15,565

3 1,000 6,750 2,750 1,000 18,563

4 Buc 2 2,000 3,550 2,750 1,000 19,525

5 2,000 4,000 2,750 1,000 22,000

6 Buc 3 1,000 5,110 2,750 1,000 14,053

7 2,000 4,850 2,750 1,000 26,675

8 1,000 4,800 2,750 1,000 13,200
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9 a descomptar portes -3 0,880 2,110 1,000 -5,5704

TOTAL AMIDAMENT 143,069

9 EATAFR34 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària, 83 mm
de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de tanca a pressió p/lleva i vidre de diàmetre 30cm
incorporat a la fulla, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Buc 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2 Buc 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Buc 3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 E844MFAZ m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, segons referencia AI-TC22 de ACUSTICA
INTEGRAL SL, o similar, format per per subministrament i col.locació de capa amortiguadora PKB-2 o similar,
col.locada en la totalitat dels sostre existent, composta per una lámina base de material bituminos i una capa de
material porós a base de fibres tèxtils; subministrament i col.locació de dues plaques de guix laminat de 15 mm
de gruix amb làmina aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior absorbent acústic i
tèrmic a base de feltre de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i una densitat entre 60-70 kg/m3; amb
subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, model ST o similar, amb carsassa metàl·lica per a una
càrrega màxima admissible de 38 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, amb un
gruix total de 147 mm i un índex global de reducció acústica Rw = 80 dB, segons detalls del projecte. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada. Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

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

1 Buc 1 1,000 19,360 1,000 1,000 19,360

2 Buc 2 1,000 14,150 1,000 1,000 14,150

3 Buc 3 1,000 23,850 1,000 1,000 23,850

TOTAL AMIDAMENT 57,360

11 E7C72B1Z m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra flotant (no inclòs en aquest preu), segons referencia AI-SL11
de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, realitzat amb panells de cautxú reciclat premsat ACUSTILASTIC o
similar, formada per plaques de 1000x500x50 mm, i un pes de 20 kg/m², per a una frequencia de treball superior
a 12 Hz i una reducció a 125 Hz de soroll d'impacte de 39 dB segons detalls del projecte, col.locats sota una
làmina de pàstic d'1 mm de gruix, per protegir i separar, preparat per a rebre una base de paviment de morter o
formigó (no inclosa en aquest preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el perímetre del
terra, composta per una lámina base de material bituminos i una capa de material porós a base de fibres tèxtils .
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.

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

1 Buc 1 1,000 19,360 1,000 1,000 19,360

2 Buc 2 1,000 14,150 1,000 1,000 14,150

3 Buc 3 1,000 23,850 1,000 1,000 23,850

TOTAL AMIDAMENT 57,360

12 E842R93X m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, referencia ACUSTEC N-19 de ACUSTICA
INTEGRAL, o similar, acabat superficial amb vel de vidre color blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 18 a
21 mm de gruix classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció
al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T
invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
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secundaris formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

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

1 Buc 1 1,000 19,360 1,000 1,000 19,360

2 Buc 2 1,000 14,150 1,000 1,000 14,150

3 Buc 3 1,000 23,850 1,000 1,000 23,850

TOTAL AMIDAMENT 57,360

13 E7CPA53X m2 Revestiment vertical amb plafó acústic de planxa perforada, amb un coeficient de perforació del 28% ,
galvanitzada i prelacada de 3000x350 mm gruix 0,50 mm, color gris clar, amb absorbent interior a base de llana
mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3 de 50 mm de gruix, i revestiment de vel negre, col·locat amb fixacions
mecàniques. Classe d'absorció acústica A i coeficient d'absorció sonora mig = 1
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.

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

1 Buc 1 1,000 6,930 2,750 1,000 19,058

2 2,000 2,830 2,750 1,000 15,565

3 1,000 6,750 2,750 1,000 18,563

4 Buc 2 2,000 3,550 2,750 1,000 19,525

5 2,000 4,000 2,750 1,000 22,000

6 Buc 3 1,000 5,110 2,750 1,000 14,053

7 2,000 4,850 2,750 1,000 26,675

8 1,000 4,800 2,750 1,000 13,200

9 a descomptar portes -3 0,880 2,110 1,000 -5,5704

TOTAL AMIDAMENT 143,069

14 EAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a
l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

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

1 portes de sortida a l'exterior 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 07  REVESTIMENTS

1 E7D2132X m2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica sobre elements lineals,
de morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita
o vermiculita, formant un recobriment incombustible, fins a formar un gruix mínim de 17 mm i aconseguir una
resistència al foc de 90 minuts. Inclús p/p de maquinària de projecció, protecció de paraments, fusteries i altres
elements confrontants, i neteja.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 cavalls estructura coberta

2 perfils 2L70 0,404 14,400 1,000 6,000 34,906

3 0,404 2,600 2,000 6,000 12,605

4 perfils 2L50 0,288 2,700 4,000 6,000 18,662

5 perfils 2UPN80 0,340 7,250 2,000 6,000 29,580

6 perfils HEB100 0,567 1,000 2,000 6,000 6,804

7 0,567 1,230 2,000 6,000 8,369

8 0,567 1,460 2,000 6,000 9,934

9 0,567 1,700 1,000 6,000 5,783

10 pletines 0,028 2,000 2,000 6,000 0,672

11 0,062 2,000 2,000 6,000 1,488

12 0,125 2,000 10,000 6,000 15,000

13 jassera IPN 220 zona altell 0,775 13,950 1,000 1,000 10,811

14 IPE 270 1,040 6,950 1,000 1,000 7,228

15 IPE 400 1,470 6,910 1,000 1,000 10,158

TOTAL AMIDAMENT 172,000

2 E7C966D1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 50 mm de gruix amb malla
metàl·lica, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

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

1 Sostre Planta Altell

2 zones de pas 1,000 175,420 1,000 1,000 175,420

3 Lavabos 1,000 13,860 1,000 1,000 13,860

4 Aula 4 formació 1,000 53,040 1,000 1,000 53,040

5 Magatzem 1,000 9,790 1,000 1,000 9,790

6 Aula 5 mov 1,000 45,570 1,000 1,000 45,570

7 Aula 6 mov 1,000 56,740 1,000 1,000 56,740

8 Sala reunions 1,000 12,520 1,000 1,000 12,520

TOTAL AMIDAMENT 366,940

3 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat, de 15 mm de gruix. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la
superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

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

1 Planta Baixa

2 Lavabos 2,000 3,450 2,600 1,000 17,940
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3 2,000 6,450 2,600 1,000 33,540

4 a descomptar portes -1 0,900 2,200 1,000 -1,98

5 Rac 2,000 0,550 2,600 1,000 2,860

6 2,000 0,950 2,600 1,000 4,940

7 Magatzem 2,000 4,350 2,600 1,000 22,620

8 2,000 3,450 2,600 1,000 17,940

9 a descomptar portes -1 1,450 2,200 1,000 -3,19

10 Armari instal.lacions 4,000 0,450 2,600 1,000 4,680

11 2,000 2,050 2,600 1,000 10,660

12 a descomptar portes -1 0,900 1,900 1,000 -1,71

13 -1 1,050 1,900 1,000 -1,995

14 6,000 0,600 2,600 1,000 9,360

15 2,000 3,350 2,600 1,000 17,420

16 a descomptar portes -1 0,650 1,900 1,000 -1,235

17 -1 0,900 1,900 1,000 -1,71

18 -1 1,050 1,900 1,000 -1,995

19 Aula 1 Formació 1,000 4,000 2,600 1,000 10,400

20 Lavabo adaptat 2,000 2,200 3,250 1,000 14,300

21 2,000 1,200 3,250 1,000 7,800

22 a descomptar portes -1 0,900 2,200 1,000 -1,98

23 Enfony 2,000 1,200 3,250 1,000 7,800

24 2,000 1,800 3,250 1,000 11,700

25 a descomptar portes -1 0,900 2,200 1,000 -1,98

26 Aula taller 2,000 5,650 3,250 1,000 36,725

27 2,000 3,550 3,250 1,000 23,075

28 a descomptar portes -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

29 -1 1,050 2,200 1,000 -2,31

30 Planta Altell

31 Lavabo 1,000 3,500 3,200 1,000 11,200

32 1,000 3,500 3,750 1,000 13,125

33 2,000 4,000 3,450 1,000 27,600

34 a descomptar portes -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

35 Aula 4 Formació 1,000 4,000 3,450 1,000 13,800

36 Magatzem 2,000 4,000 3,300 1,000 26,400

37 1,000 2,450 2,550 1,000 6,248

38 1,000 2,450 3,050 1,000 7,473

39 a descomptar portes -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

TOTAL AMIDAMENT 329,621

4 E81126KX m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat, de 15 mm de gruix. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la
superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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1 barana coberta 1,000 17,050 0,550 1,000 9,378

2 2,000 4,650 0,550 1,000 5,115

3 coberta planta baixa 2,000 4,550 0,550 1,000 5,005

TOTAL AMIDAMENT 19,498

5 E812111X m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 17 mm de gruix ,
format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització
o acabat, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que
la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de metall, acabaments
amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

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

1 Planta Baixa

2 Accés a sala de creació desde carrer 1,000 4,540 2,800 1,000 12,712

3 2,000 3,900 2,800 1,000 21,840

4 a descomptar forats -1 1,250 2,800 1,000 -3,5

5 -1 1,200 2,200 1,000 -2,64

6 Accés a sala de creació 2,000 2,500 2,600 1,000 13,000

7 2,000 3,450 2,600 1,000 17,940

8 a descomptar forats -2 1,250 2,200 1,000 -5,5

9 hall 1,000 14,120 2,600 1,000 36,712

10 1,000 4,550 0,400 1,000 1,820

11 1,000 0,520 2,600 1,000 1,352

12 1,000 0,300 2,600 1,000 0,780

13 1,000 5,000 2,850 1,000 14,250

14 1,000 6,250 2,850 1,000 17,813

15 4,000 0,300 2,850 1,000 3,420

16 1,000 2,350 2,850 1,000 6,698

17 1,000 0,300 2,850 1,000 0,855

18 1,000 7,550 3,300 1,000 24,915

19 1,000 2,300 2,600 1,000 5,980

20 1,000 10,750 2,600 1,000 27,950

21 1,000 4,350 2,600 1,000 11,310

22 1,000 2,550 2,600 1,000 6,630

23 pilars 14,000 0,300 2,600 1,000 10,920

24 2,000 0,700 2,600 1,000 3,640

25 A descomptar forats -1 4,550 2,200 1,000 -10,01

26 -1 1,300 2,850 1,000 -3,705

27 -1 4,600 2,000 1,000 -9,2

28 -1 1,350 2,000 1,000 -2,7

29 -1 1,700 2,600 1,000 -4,42

30 -1 7,350 2,200 1,000 -16,17

31 -1 2,150 2,200 1,000 -4,73
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32 -1 4,300 2,200 1,000 -9,46

33 -1 2,550 2,250 1,000 -5,7375

34 -1 1,250 2,200 1,000 -2,75

35 a descomptar arrambador

36 -1 5,950 1,500 1,000 -8,925

37 -1 6,200 1,500 1,000 -9,3

38 -1 0,500 1,500 1,000 -,75

39 -1 0,950 1,500 1,000 -1,425

40 -1 4,150 1,500 1,000 -6,225

41 -1 1,450 1,500 1,000 -2,175

42 -18 0,300 1,500 1,000 -8,1

43 -1 0,800 1,500 1,000 -1,2

44 -1 2,000 1,500 1,000 -3

45 -1 4,050 1,500 1,000 -6,075

46 -1 1,150 1,500 1,000 -1,725

47 -2 0,150 1,500 1,000 -,45

48 -1 1,850 1,500 1,000 -2,775

49 -1 6,150 0,600 1,000 -3,69

50 -1 2,950 1,500 1,000 -4,425

51 -1 2,400 1,500 1,000 -3,6

52 -4 0,600 1,500 1,000 -3,6

53 Caixa ascensor 1,000 2,300 6,600 1,000 15,180

54 1,000 1,800 6,600 1,000 11,880

55 recepció 2,000 3,420 2,800 1,000 19,152

56 1,000 4,160 2,800 1,000 11,648

57 1,000 0,550 2,800 1,000 1,540

58 A descomptar forats -1 1,200 2,200 1,000 -2,64

59 Aula 1 formació 1,000 8,700 2,600 1,000 22,620

60 1,000 4,000 2,600 1,000 10,400

61 1,000 1,350 2,600 1,000 3,510

62 pilars 3,000 0,300 2,600 1,000 2,340

63 A descomptar forats -2 0,850 2,250 1,000 -3,825

64 Aula  3 reunió 1,000 4,750 3,250 1,000 15,438

65 1,000 6,450 3,250 1,000 20,963

66 A descomptar forats -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

67 Distribuidor 1,000 1,500 3,250 1,000 4,875

68 1,000 10,650 3,250 1,000 34,613

69 1,000 1,500 3,250 1,000 4,875

70 1,000 1,200 3,250 1,000 3,900

71 2,000 3,700 3,250 1,000 24,050

72 1,000 1,700 3,250 1,000 5,525

73 1,000 7,750 3,250 1,000 25,188

74 A descomptar forats -5 0,900 2,200 1,000 -9,9

75 -2 1,500 2,200 1,000 -6,6

76 Planta altell

77 Aula 4  Formació 1,000 13,300 3,200 1,000 42,560

78 1,000 2,150 3,750 1,000 8,063

79 1,000 4,000 3,450 1,000 13,800

80 a descomptar forats -2 4,550 0,850 1,000 -7,735
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81 -1 3,550 0,850 1,000 -3,0175

82 Aula 5 mov 1,000 8,050 2,550 1,000 20,528

83 1,000 7,600 3,250 1,000 24,700

84 1,000 5,800 3,000 1,000 17,400

85 a descomptar forats -1 2,650 0,850 1,000 -2,2525

86 -1 0,850 0,850 1,000 -,7225

87 -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

88 Aula 6 mob 1,000 7,600 3,250 1,000 24,700

89 1,000 7,650 3,000 1,000 22,950

90 1,000 7,250 2,550 1,000 18,488

91 A descomptat forats -1 4,050 0,850 1,000 -3,4425

92 -1 2,700 0,850 1,000 -2,295

93 -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

94 Sala reunions 1,000 2,450 3,250 1,000 7,963

95 2,000 5,200 3,000 1,000 31,200

96 1,000 2,450 2,550 1,000 6,248

97 A descomptat forats -1 0,900 2,200 1,000 -1,98

98 Sala mov 1,000 8,100 2,800 1,000 22,680

99 1,000 4,600 2,800 1,000 12,880

100 1,000 3,500 2,800 1,000 9,800

101 pilars 2,000 0,700 2,800 1,000 3,920

102 1,000 0,300 2,800 1,000 0,840

103 a descomptar forats -1 2,900 2,300 1,000 -6,67

104 -1 4,560 2,300 1,000 -10,488

105 -1 1,200 2,800 1,000 -3,36

106 vestíbul planta 1,000 15,950 3,750 1,000 59,813

107 1,000 3,500 3,100 1,000 10,850

108 1,000 4,150 3,250 1,000 13,488

109 1,000 2,600 3,250 1,000 8,450

110 1,000 6,000 3,200 1,000 19,200

111 1,000 2,300 3,200 1,000 7,360

112 1,000 2,000 3,100 1,000 6,200

113 1,000 3,600 3,100 1,000 11,160

114 1,000 9,450 3,650 1,000 34,493

115 pilars 10,000 0,300 3,100 1,000 9,300

116 4,000 0,900 3,100 1,000 11,160

117 cantell forjat 3,000 9,750 0,250 1,000 7,313

118 part baixa rampes 1,000 2,700 1,000 1,000 2,700

119 barana obra 2,000 6,800 1,260 1,000 17,136

120 a descomptar forats

121 -3 0,900 2,200 1,000 -5,94

122 -3 1,500 2,200 1,000 -9,9

123 -1 11,150 3,750 1,000 -41,8125

TOTAL AMIDAMENT 705,131

6 E812131X m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal i inclinat interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 17 mm
de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els
paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix
la finalització o acabat, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres
intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
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diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

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

1 Planta Baixa

2 Accés sala creació 1,000 8,500 1,000 1,000 8,500

3 magatzem 1,000 15,100 1,000 1,000 15,100

4 Sota forjat hall 1,000 73,400 1,000 1,000 73,400

5 sostre zona escala i ascensor 1,000 37,750 1,000 1,000 37,750

6 a descomptar forat escala -1 10,700 1,000 1,000 -10,7

7 losa escala 1,000 2,850 1,200 1,000 3,420

8 1,000 1,200 2,400 1,000 2,880

9 1,000 2,250 1,200 1,000 2,700

10 2,000 2,850 0,200 1,000 1,140

11 2,000 2,250 0,200 1,000 0,900

12 recepció 1,000 14,000 1,000 1,000 14,000

13 vestíbul accés 1,000 17,190 1,000 1,000 17,190

14 Aula 1 formació 1,000 34,510 1,000 1,000 34,510

15 Planta Altell

16 Sala mov 1,000 38,630 1,000 1,000 38,630

17 sostre zona escala i ascensor 1,000 38,020 1,000 1,000 38,020

TOTAL AMIDAMENT 277,440

7 E82A1B3L 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 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de
paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

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

1 Planta Baixa

2 Lavabos 2,000 3,450 2,600 1,000 17,940

3 2,000 6,450 2,600 1,000 33,540

4 a descomptar portes -1 0,900 2,200 1,000 -1,98

5 Aula 1 Formació 1,000 4,000 2,600 1,000 10,400

6 Lavabo adaptat 2,000 2,200 3,250 1,000 14,300

7 2,000 1,200 3,250 1,000 7,800

8 a descomptar portes -1 0,900 2,200 1,000 -1,98

9 Enfony 2,000 1,200 3,250 1,000 7,800

10 2,000 1,800 3,250 1,000 11,700

11 a descomptar portes -1 0,900 2,200 1,000 -1,98

12 Aula taller 2,000 5,650 3,250 1,000 36,725

13 2,000 3,550 3,250 1,000 23,075

14 a descomptar portes -1 1,500 2,200 1,000 -3,3
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15 -1 1,050 2,200 1,000 -2,31

16 Planta Altell

17 Lavabo 1,000 3,500 3,200 1,000 11,200

18 1,000 3,500 3,750 1,000 13,125

19 2,000 4,000 3,450 1,000 27,600

20 a descomptar portes -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

21 Aula 4 Formació 1,000 4,000 3,450 1,000 13,800

TOTAL AMIDAMENT 214,155

8 E83F3003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou el tall de les carteles inferiors que sobresurten del perfil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.

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

1 cavalls 4,000 18,800 2,000 1,000 150,400

2 4,000 18,800 0,150 2,000 22,560

3 4,000 1,000 0,150 2,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 174,160

9 E83E9432 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 36 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Planta Baixa

2 sala reunions 1,000 2,600 1,000 1,000 2,600

TOTAL AMIDAMENT 2,600

10 E86BADGX m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat color igual a la fusteria exterior,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60
cm, inclós aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Façana principal

2 armari instal.lacions 1,000 2,900 0,600 1,000 1,740

3 1,000 2,900 0,300 1,000 0,870

4 zona escala i ascensor 1,000 6,200 0,200 1,000 1,240

5 1,000 2,250 0,300 1,000 0,675

6 1,000 2,800 0,300 1,000 0,840

7 zona sala mov 1,000 2,300 0,300 1,000 0,690

8 zona sala 6 1,000 0,850 0,300 1,000 0,255

9 Façana lateral

10 zona vestíbul 1,000 1,200 0,600 1,000 0,720

11 1,000 1,200 0,700 1,000 0,840
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12 1,000 1,200 0,300 1,000 0,360

13 zona ascensor 1,000 1,200 0,500 1,000 0,600

14 1,000 1,200 0,200 1,000 0,240

15 1,000 1,200 0,600 1,000 0,720

16 Façana posterior cornisa 1,000 1,100 6,700 1,000 7,370

TOTAL AMIDAMENT 17,160

11 E86BADGW m2 Folrat de parament horitzontal ( cornisa ) amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat color igual a la
fusteria exterior, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm, inclós subjecció amb tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 15 mm de gruix, per a
ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Façana principal

2 armari instal.lacions 1,000 2,900 0,600 1,000 1,740

3 1,000 2,900 0,300 1,000 0,870

4 zona escala i ascensor 1,000 6,200 0,200 1,000 1,240

5 1,000 2,250 0,300 1,000 0,675

6 1,000 2,800 0,300 1,000 0,840

7 zona sala mov 1,000 2,300 0,300 1,000 0,690

8 zona sala 6 1,000 0,850 0,300 1,000 0,255

9 Façana lateral

10 zona vestíbul 1,000 1,200 0,600 1,000 0,720

11 1,000 1,200 0,700 1,000 0,840

12 1,000 1,200 0,300 1,000 0,360

13 zona ascensor 1,000 1,200 0,500 1,000 0,600

14 1,000 1,200 0,200 1,000 0,240

15 1,000 1,200 0,600 1,000 0,720

16 Façana posterior cornisa 1,000 1,100 6,700 1,000 7,370

TOTAL AMIDAMENT 17,160

12 E83QFC6X m2 Revestiment horitzontal amb perfil ondulat de planxa d'alumini anoditzat i lacat, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb ones cada 120 mm, de 30 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12,5 i 13 cm4 i una
massa superficial entre 3 i 3,5 kg/m2, acabat llis color igual a la fusteria exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, inclós aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 porxo zones acces edifici façana ppal 1,000 4,300 0,900 1,000 3,870

2 1,000 4,250 0,900 1,000 3,825

TOTAL AMIDAMENT 7,695

13 E8431133 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654,
muntat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat, sistema fix, format per perfils principals amb forma de T invertida
35 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils
secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Planta Baixa

2 aula reunió 1,000 29,550 1,000 1,000 29,550

3 Planta Altell

4 Aula 4 Formació 1,000 53,040 1,000 1,000 53,040

5 Aula 5 Formació 1,000 45,570 1,000 1,000 45,570

6 Aula 6 Formació 1,000 56,740 1,000 1,000 56,740

7 Sala reunions 1,000 12,520 1,000 1,000 12,520

8 Vestíbul planta 1,000 175,420 1,000 1,000 175,420

TOTAL AMIDAMENT 372,840

14 E8446105 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

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

1 Planta Baixa

2 Lavabos 1,000 21,930 1,000 1,000 21,930

3 wc adaptat 1,000 3,980 1,000 1,000 3,980

4 Enfony 1,000 2,160 1,000 1,000 2,160

5 passadis 1,000 22,200 1,000 1,000 22,200

6 Planta Altell

7 WC Adaptat 1,000 13,860 1,000 1,000 13,860

8 Magatzem 1,000 9,790 1,000 1,000 9,790

TOTAL AMIDAMENT 73,920

15 E84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària,
amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal,
sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer
galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada,
separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

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

1 planta baixa

2 Aula taller 1,000 19,950 1,000 1,000 19,950

TOTAL AMIDAMENT 19,950

16 E894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el
desenvolupament del perímetre.

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

1 estintolament zona buc 3 (HEB 300) 1,000 4,800 1,730 1,000 8,304
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2 estintolament distribuidor-enfony (HEB 200) 1,000 2,000 1,150 1,000 2,300

3 bigues reforç sostre (HEB 160) 2,000 4,760 0,918 1,000 8,739

4 reforç corretges zona sala creació IPN140 6,000 5,650 0,520 1,000 17,628

5 6,000 4,850 0,520 1,000 15,132

6 6,000 4,850 0,520 1,000 15,132

7 llinda zona canvi nivell p altell ( IPN 160) 1,000 4,300 0,575 1,000 2,473

8 llinda p.altell noves finestres aula 5 mov. 1,000 1,000 0,575 1,000 0,575

9 1,000 2,800 0,575 1,000 1,610

10 llinda p. baixa zona aula 1 IPN 140 2,000 1,150 0,502 1,000 1,155

11 llinda p baixa accés posterior IPN160 1,000 3,550 0,575 1,000 2,041

12 llinda portes sala creació IPN 160 2,000 2,000 0,575 1,000 2,300

13 subjecció façana zona accesos L 120 15 1,000 4,250 0,470 1,000 1,998

14 1,000 4,300 0,470 1,000 2,021

15 subjecció cornisa façana posterior UPN180 1,000 6,700 0,610 1,000 4,087

16 carteles de subjecció pletina 5 mm 12,000 0,900 0,252 2,000 5,443

17 pilar 32 ( HEB120) 1,000 7,000 0,340 1,000 2,380

TOTAL AMIDAMENT 93,318

17 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

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

1 Planta Baixa

2 Sala creació 2,000 13,500 5,000 1,000 135,000

3 2,000 13,300 5,000 1,000 133,000

4 A descomptar arrambador -2 13,500 2,200 1,000 -59,4

5 -2 13,300 2,200 1,000 -58,52

6 Accés a sala de creació desde carrer 1,000 4,540 2,800 1,000 12,712

7 2,000 3,900 2,800 1,000 21,840

8 a descomptar forats -1 1,250 2,800 1,000 -3,5

9 -1 1,200 2,200 1,000 -2,64

10 Accés a sala de creació 2,000 2,500 2,600 1,000 13,000

11 2,000 3,450 2,600 1,000 17,940

12 a descomptar forats -2 1,250 2,200 1,000 -5,5

13 hall 1,000 14,120 2,600 1,000 36,712

14 1,000 4,550 0,400 1,000 1,820

15 1,000 0,520 2,600 1,000 1,352

16 1,000 0,300 2,600 1,000 0,780

17 1,000 5,000 2,850 1,000 14,250

18 1,000 6,250 2,850 1,000 17,813

19 4,000 0,300 2,850 1,000 3,420

20 1,000 2,350 2,850 1,000 6,698

21 1,000 0,300 2,850 1,000 0,855

22 1,000 7,550 3,300 1,000 24,915

23 1,000 2,300 2,600 1,000 5,980

24 1,000 10,750 2,600 1,000 27,950
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25 1,000 4,350 2,600 1,000 11,310

26 1,000 2,550 2,600 1,000 6,630

27 pilars 14,000 0,300 2,600 1,000 10,920

28 2,000 0,700 2,600 1,000 3,640

29 A descomptar forats -1 4,550 2,200 1,000 -10,01

30 -1 1,300 2,850 1,000 -3,705

31 -1 4,600 2,000 1,000 -9,2

32 -1 1,350 2,000 1,000 -2,7

33 -1 1,700 2,600 1,000 -4,42

34 -1 7,350 2,200 1,000 -16,17

35 -1 2,150 2,200 1,000 -4,73

36 -1 4,300 2,200 1,000 -9,46

37 -1 2,550 2,250 1,000 -5,7375

38 -1 1,250 2,200 1,000 -2,75

39 a descomptar arrambador 0,000

40 -1 5,950 2,200 1,000 -13,09

41 -1 6,200 2,200 1,000 -13,64

42 -1 0,500 2,200 1,000 -1,1

43 -1 0,950 2,200 1,000 -2,09

44 -1 4,150 2,200 1,000 -9,13

45 -1 1,450 2,200 1,000 -3,19

46 -18 0,300 2,200 1,000 -11,88

47 -1 0,800 2,200 1,000 -1,76

48 -1 2,000 2,200 1,000 -4,4

49 -1 4,050 2,200 1,000 -8,91

50 -1 1,150 2,200 1,000 -2,53

51 -2 0,150 2,200 1,000 -,66

52 -1 1,850 2,200 1,000 -4,07

53 -1 6,150 0,600 1,000 -3,69

54 -1 2,950 2,200 1,000 -6,49

55 -1 2,400 2,200 1,000 -5,28

56 -4 0,600 2,200 1,000 -5,28

57 Caixa ascensor 1,000 2,300 6,600 1,000 15,180

58 1,000 1,800 6,600 1,000 11,880

59 recepció 2,000 3,420 2,800 1,000 19,152

60 1,000 4,160 2,800 1,000 11,648

61 1,000 0,550 2,800 1,000 1,540

62 A descomptar forats -1 1,200 2,200 1,000 -2,64

63 Aula 1 formació 1,000 8,700 2,600 1,000 22,620

64 1,000 4,000 2,600 1,000 10,400

65 1,000 1,350 2,600 1,000 3,510

66 pilars 3,000 0,300 2,600 1,000 2,340

67 A descomptar forats -2 0,850 2,250 1,000 -3,825

68 Aula  3 reunió 1,000 4,750 3,250 1,000 15,438

69 1,000 6,450 3,250 1,000 20,963

70 A descomptar forats -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

71 Distribuidor 1,000 1,500 3,250 1,000 4,875

72 1,000 10,650 3,250 1,000 34,613

73 1,000 1,500 3,250 1,000 4,875
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74 1,000 1,200 3,250 1,000 3,900

75 2,000 3,700 3,250 1,000 24,050

76 1,000 1,700 3,250 1,000 5,525

77 1,000 7,750 3,250 1,000 25,188

78 A descomptar forats -5 0,900 2,200 1,000 -9,9

79 -2 1,500 2,200 1,000 -6,6

80 Planta altell 0,000

81 Aula 4  Formació 1,000 13,300 3,200 1,000 42,560

82 1,000 2,150 3,750 1,000 8,063

83 1,000 4,000 3,450 1,000 13,800

84 a descomptar forats -2 4,550 0,850 1,000 -7,735

85 -1 3,550 0,850 1,000 -3,0175

86 Aula 5 mov 1,000 8,050 2,550 1,000 20,528

87 1,000 7,600 3,250 1,000 24,700

88 1,000 5,800 3,000 1,000 17,400

89 a descomptar forats -1 2,650 0,850 1,000 -2,2525

90 -1 0,850 0,850 1,000 -,7225

91 -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

92 Aula 6 mob 1,000 7,600 3,250 1,000 24,700

93 1,000 7,650 3,000 1,000 22,950

94 1,000 7,250 2,550 1,000 18,488

95 A descomptat forats -1 4,050 0,850 1,000 -3,4425

96 -1 2,700 0,850 1,000 -2,295

97 -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

98 Sala reunions 1,000 2,450 3,250 1,000 7,963

99 2,000 5,200 3,000 1,000 31,200

100 1,000 2,450 2,550 1,000 6,248

101 A descomptat forats -1 0,900 2,200 1,000 -1,98

102 Sala mov 1,000 8,100 2,800 1,000 22,680

103 1,000 4,600 2,800 1,000 12,880

104 1,000 3,500 2,800 1,000 9,800

105 pilars 2,000 0,700 2,800 1,000 3,920

106 1,000 0,300 2,800 1,000 0,840

107 a descomptar forats -1 2,900 2,300 1,000 -6,67

108 -1 4,560 2,300 1,000 -10,488

109 -1 1,200 2,800 1,000 -3,36

110 vestíbul planta 1,000 15,950 3,750 1,000 59,813

111 1,000 3,500 3,100 1,000 10,850

112 1,000 4,150 3,250 1,000 13,488

113 1,000 2,600 3,250 1,000 8,450

114 1,000 6,000 3,200 1,000 19,200

115 1,000 2,300 3,200 1,000 7,360

116 1,000 2,000 3,100 1,000 6,200

117 1,000 3,600 3,100 1,000 11,160

118 1,000 9,450 3,650 1,000 34,493

119 pilars 10,000 0,300 3,100 1,000 9,300

120 4,000 0,900 3,100 1,000 11,160

121 cantell forjat 3,000 9,750 0,250 1,000 7,313

122 part baixa rampes 1,000 2,700 1,000 1,000 2,700
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123 barana obra 2,000 6,800 1,260 1,000 17,136

124 a descomptar forats 0,000

125 -3 0,900 2,200 1,000 -5,94

126 -3 1,500 2,200 1,000 -9,9

127 -1 11,150 3,750 1,000 -41,8125

128 tapat faldons coberta per l'interior

129 façana posterior 1,000 16,800 1,000 1,000 16,800

130 llinda 1,000 16,800 0,350 1,000 5,880

131 façana principal 1,000 12,900 1,000 1,000 12,900

132 llinda 1,000 12,900 0,350 1,000 4,515

133 llinda 1,000 3,550 0,450 1,000 1,598

134 paret mitgera amb edificació

135 planta baixa 1,000 13,600 3,250 1,000 44,200

136 planta altell 1,000 13,600 3,050 1,000 41,480

137 Planta baixa

138 Part superior zones de vidre

139 recepció 1,000 3,600 0,550 1,000 1,980

140 aula de formació 1,000 3,500 0,350 1,000 1,225

141 1,000 3,250 0,350 1,000 1,138

142 Planta primera

143 Part superior zones de vidre

144 aula formació 1,000 11,150 1,400 1,000 15,610

145 aula mov. 1,000 4,100 0,950 1,000 3,895

146 enva vestíbul -sala mov 1,000 4,150 2,800 1,000 11,620

147 a descomptar porta -1 1,300 2,250 1,000 -2,925

148 folrat cavalls 4,000 18,800 2,000 1,000 150,400

149 4,000 18,800 0,150 2,000 22,560

150 4,000 1,000 0,150 2,000 1,200

151

153

TOTAL AMIDAMENT 1.159,537

18 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

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

1 Planta Baixa

2 Accés sala creació 1,000 8,500 1,000 1,000 8,500

3 magatzem 1,000 15,100 1,000 1,000 15,100

4 Sota forjat hall 1,000 73,400 1,000 1,000 73,400

5 sostre zona escala i ascensor 1,000 37,750 1,000 1,000 37,750

6 a descomptar forat escala -1 10,700 1,000 1,000 -10,7

7 losa escala 1,000 2,850 1,200 1,000 3,420

8 1,000 1,200 2,400 1,000 2,880

9 1,000 2,250 1,200 1,000 2,700

10 2,000 2,850 0,200 1,000 1,140
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11 2,000 2,250 0,200 1,000 0,900

12 recepció 1,000 14,000 1,000 1,000 14,000

13 vestíbul accés 1,000 17,190 1,000 1,000 17,190

14 Aula 1 formació 1,000 34,510 1,000 1,000 34,510

15 Planta Altell 0,000

16 Sala mov 1,000 38,630 1,000 1,000 38,630

17 sostre zona escala i ascensor 1,000 38,020 1,000 1,000 38,020

18 0,000

TOTAL AMIDAMENT 277,440

19 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

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

1 Planta Baixa

2 Rac 2,000 0,550 2,600 1,000 2,860

3 2,000 0,950 2,600 1,000 4,940

4 Magatzem 2,000 4,450 2,600 1,000 23,140

5 2,000 3,450 2,600 1,000 17,940

6 a descomptar portes -1 1,450 2,200 1,000 -3,19

7 Armari instal.lacions 2,000 3,450 2,600 1,000 17,940

8 2,000 0,450 2,600 1,000 2,340

9 a descomptar portes -1 3,450 1,900 1,000 -6,555

10 Planta Altell

11 Magatzem 2,000 4,000 3,300 1,000 26,400

12 1,000 2,450 2,550 1,000 6,248

13 1,000 2,450 3,050 1,000 7,473

14 a descomptar portes -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

17 Planta Baixa

18 Rac 2,000 0,550 2,600 1,000 2,860

19 2,000 0,950 2,600 1,000 4,940

20 Magatzem 2,000 4,350 2,600 1,000 22,620

21 2,000 3,450 2,600 1,000 17,940

22 a descomptar portes -1 1,450 2,200 1,000 -3,19

23 Armari instal.lacions 4,000 0,450 2,600 1,000 4,680

24 2,000 2,050 2,600 1,000 10,660

25 a descomptar portes -1 0,900 1,900 1,000 -1,71

26 -1 1,050 1,900 1,000 -1,995

27 armari instal.lacions 6,000 0,600 2,600 1,000 9,360

28 2,000 3,350 2,600 1,000 17,420

29 a descomptar portes -1 0,650 1,900 1,000 -1,235

30 -1 0,900 1,900 1,000 -1,71

31 -1 1,050 1,900 1,000 -1,995

32 Planta Altell

33 Magatzem 2,000 4,000 3,300 1,000 26,400

34 1,000 2,450 2,550 1,000 6,248
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35 1,000 2,450 3,050 1,000 7,473

36 a descomptar portes -1 1,500 2,200 1,000 -3,3

37 0,000

TOTAL AMIDAMENT 211,702

20 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

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

1 barana coberta 1,000 17,050 0,550 1,000 9,378

2 2,000 4,650 0,550 1,000 5,115

3 coberta planta baixa 2,000 4,550 0,550 1,000 5,005

TOTAL AMIDAMENT 19,498

21 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions
de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la
superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total:
Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueixEn les portes extensibles, la superfície s'ha
d'incrementar el 50%

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

1 Portes Sala Creació 1,000 1,200 2,200 2,000 5,280

2 2,000 1,800 2,200 2,000 15,840

3 Bucs 3,000 0,800 2,200 2,000 10,560

4 Armari comptadors 2,000 0,500 1,900 4,000 7,600

5 2,000 0,450 1,900 4,000 6,840

6 2,000 0,600 1,900 1,000 2,280

TOTAL AMIDAMENT 48,400

22 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions
de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la
superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total:
Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

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

1 Planta baixa

2 Magatzem 2,000 1,500 2,200 1,000 6,600

3 Accès sala creació 2,000 1,250 2,200 1,000 5,500

4 Lavabos 2,000 0,900 2,200 1,000 3,960

5 Rac 2,000 0,650 2,200 1,000 2,860

6 Distribuidor 2,000 1,500 2,200 1,000 6,600

7 Lavabo adaptat 2,000 0,900 2,200 1,000 3,960

8 Enfony 2,000 0,900 2,200 1,000 3,960

EUR



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

AMIDAMENTS Data: 17/03/17 Pàg.: 54

9 Aula taller 2,000 1,500 2,200 1,000 6,600

10 Aula reunió 2,000 1,500 2,200 1,000 6,600

11 Planta altell

12 Lavabos 2,000 1,500 2,200 1,000 6,600

13 Magatzem 2,000 0,900 2,200 1,000 3,960

14 Aula 5 mov 2,000 1,500 2,200 1,000 6,600

15 Aula 6 mov 2,000 1,500 2,200 1,000 6,600

16 Sala reunions 2,000 0,900 2,200 1,000 3,960

TOTAL AMIDAMENT 74,360

23 E8EG8CMX m2 Arrimador ventilat de 2,25 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules orientades OSB/2, de 15 mm de
gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de
60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits. Inclou envernissat al vernís sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 zona hall

2 1,000 5,950 2,200 1,000 13,090

3 1,000 6,200 2,200 1,000 13,640

4 1,000 0,500 2,200 1,000 1,100

5 1,000 0,950 2,200 1,000 2,090

6 1,000 4,150 2,200 1,000 9,130

7 1,000 1,450 2,200 1,000 3,190

8 18,000 0,300 2,200 1,000 11,880

9 1,000 0,800 2,200 1,000 1,760

10 1,000 2,000 2,200 1,000 4,400

11 1,000 4,050 2,200 1,000 8,910

12 1,000 1,150 2,200 1,000 2,530

13 2,000 0,150 2,200 1,000 0,660

14 1,000 1,850 2,200 1,000 4,070

15 1,000 6,150 0,600 1,000 3,690

16 1,000 2,950 2,200 1,000 6,490

17 1,000 2,400 2,200 1,000 5,280

18 4,000 0,600 2,200 1,000 5,280

19 portes 1,000 1,200 2,200 1,000 2,640

20 2,000 1,500 2,200 1,000 6,600

21 sala creació 2,000 13,530 2,200 1,000 59,532

22 2,000 13,310 2,200 1,000 58,564

23 a descomptar forats -2,000 1,850 2,200 1,000 -8,140

24 -1,000 1,500 2,200 1,000 -3,300

25 -1,000 1,300 2,200 1,000 -2,860

TOTAL AMIDAMENT 210,226

24 E8JAU010 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini anoditzat de color igual a la
fusteria exterior, d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, col·locada amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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1 barana coberta 1,000 17,450 1,000 1,000 17,450

2 2,000 4,650 1,000 1,000 9,300

3 barana coberta planta baixa 2,000 4,850 1,000 1,000 9,700

4 barana obra 1,000 6,800 1,000 1,000 6,800

TOTAL AMIDAMENT 43,250

25 E8KA7P63 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat color igual a la fusteria exterior, d'1,5 mm de gruix, de entre 200
i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Planta Altell

2 Finestres Façana posterior 1,000 0,850 1,000 1,000 0,850

3 2,000 4,550 1,000 1,000 9,100

4 1,000 3,550 1,000 1,000 3,550

5 1,000 2,450 1,000 1,000 2,450

6 1,000 2,650 1,000 1,000 2,650

7 1,000 0,850 1,000 1,000 0,850

8 Finestres Façana principal 1,000 6,950 1,000 1,000 6,950

9 1,000 0,800 1,000 1,000 0,800

10 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

11 1,000 6,150 1,000 1,000 6,150

12 1,000 7,750 1,000 1,000 7,750

13 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

14 Planta baixa

15 Finestres façana posterior 2,000 0,850 1,000 1,000 1,700

16 Porta accés posterior 1,000 3,500 1,000 1,000 3,500

17 Finestres i balconeres façana principal 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

18 1,000 6,150 1,000 1,000 6,150

19 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 57,250

26 E8KA7P6X m Folrat dels laterals dels forats de façana, amb planxa d'alumini lacat color igual a la fusteria exterior, d'1,5 mm
de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Planta Altell

2 Finestres Façana posterior 1,000 0,850 1,000 1,000 0,850

3 2,000 0,850 1,000 1,000 1,700

4 2,000 4,550 1,000 1,000 9,100

5 2,000 0,850 2,000 1,000 3,400

6 1,000 3,550 1,000 1,000 3,550

7 2,000 0,850 1,000 1,000 1,700

8 1,000 2,450 1,000 1,000 2,450

9 2,000 0,850 1,000 1,000 1,700

10 1,000 2,650 1,000 1,000 2,650

11 2,000 0,850 1,000 1,000 1,700
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12 1,000 0,850 1,000 1,000 0,850

13 2,000 0,850 1,000 1,000 1,700

14 Finestres Façana principal 1,000 6,950 1,000 1,000 6,950

15 2,000 0,850 1,000 1,000 1,700

16 1,000 0,800 1,000 1,000 0,800

17 2,000 0,850 1,000 1,000 1,700

18 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

19 2,000 2,800 1,000 1,000 5,600

20 1,000 6,150 1,000 1,000 6,150

21 2,000 2,800 1,000 1,000 5,600

22 1,000 7,750 1,000 1,000 7,750

23 2,000 2,300 1,000 1,000 4,600

24 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

25 2,000 2,800 1,000 1,000 5,600

26 Planta baixa

27 Finestres façana posterior 2,000 0,850 1,000 1,000 1,700

28 2,000 2,200 2,000 1,000 8,800

29 Porta accés posterior 1,000 3,500 1,000 1,000 3,500

30 2,000 2,600 1,000 1,000 5,200

31 Finestres i balconeres façana principal 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

32 2,000 2,200 1,000 1,000 4,400

33 1,000 6,150 1,000 1,000 6,150

34 2,000 2,250 1,000 1,000 4,500

35 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

36 2,000 2,200 1,000 1,000 4,400

TOTAL AMIDAMENT 121,250

27 E8L122BX m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm, col·locada amb morter ciment 1:8
armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

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

1 planta baixa 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000

2 planta altell 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

28 E8L122HX m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm, col·locada amb morter ciment 1:8
armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

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

1 Planta Baixa 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

2 Planta Altell 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 08  PAVIMENTS

1 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
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de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

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

1 planta baixa 1,000 580,280 0,200 1,000 116,056

TOTAL AMIDAMENT 116,056

2 E9G4F68Z m2 Paviment de formigó continu, amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, amb additiu per a evitar la retracció, de
15 cm de gruix, de consistència fluïda i contingut en fibres de polipropilé, grandària màxima del granulat 12 mm,
armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm B500T UNE-EN 10080,
escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, i tractat superficialment mitjançant remolinador i
polidora mecànics; amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment. Inclús p/p de preparació de
la superfície de recolzament del formigó, estesa i vibrat del formigó, embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment, remolinat y polit mecànic de tota la superfície fins aconseguir un acabat llis i brillant i neteja final de la
superfície acabada mitjançant aigua a pressió. Inclou la col.locació d'una làmina separadora de polietilè
col.locada no adherida, Protecció perimetral en parets i pilars i tractament anti pols, formació de junts de
retracció i dilatació mitjançant tall amb disc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT,
comprovada i acceptada expressament per la DF.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

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

1 planta baixa

2 Sala Creació 1,000 192,490 1,000 1,000 192,490

3 Magatzem 1,000 15,100 1,000 1,000 15,100

4 Accés 1,000 8,500 1,000 1,000 8,500

5 Lavabos 1,000 21,930 1,000 1,000 21,930

6 Despatx 1,000 9,250 1,000 1,000 9,250

7 Aula 1 Formació 1,000 33,490 1,000 1,000 33,490

8 Hall 1,000 169,890 1,000 1,000 169,890

9 Aula 2 taller 1,000 19,950 1,000 1,000 19,950

10 Wc adaptat 1,000 3,980 1,000 1,000 3,980

11 Enfony 1,000 2,160 1,000 1,000 2,160

12 Buc 2 1,000 12,640 1,000 1,000 12,640

13 Distribuidor 1,000 22,200 1,000 1,000 22,200

14 Buc 1 1,000 17,380 1,000 1,000 17,380

15 Buc 3 1,000 21,770 1,000 1,000 21,770

16 Aula 3 reunió 1,000 29,550 1,000 1,000 29,550

17

TOTAL AMIDAMENT 580,280

3 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

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

1 Planta altell

2 Sala Mov. 1,000 38,830 1,000 1,000 38,830

3 Vestíbul  planta 1,000 133,210 1,000 1,000 133,210
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4 Lavabos 1,000 13,860 1,000 1,000 13,860

5 Aula 4 formació 1,000 56,040 1,000 1,000 56,040

6 Magatzem 1,000 9,790 1,000 1,000 9,790

7 Aula 5 mov. 1,000 45,570 1,000 1,000 45,570

8 Aula 6 mov. 1,000 56,740 1,000 1,000 56,740

9 Sala reunions 1,000 12,520 1,000 1,000 12,520

TOTAL AMIDAMENT 366,560

4 E9P67A78 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,2 mm, col·locat amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

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

1 Planta altell

2 Sala Mov. 1,000 38,830 1,000 1,000 38,830

3 Vestíbul  planta 1,000 133,210 1,000 1,000 133,210

4 Lavabos 1,000 13,860 1,000 1,000 13,860

5 Aula 4 formació 1,000 56,040 1,000 1,000 56,040

6 Magatzem 1,000 9,790 1,000 1,000 9,790

TOTAL AMIDAMENT 251,730

5 E9QG9G6H m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de cirerer envernissat, de
llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 3 llistons per post, amb unió a
pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

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

1 Aula 5 mov. 1,000 45,570 1,000 1,000 45,570

2 Aula 6 mov. 1,000 56,740 1,000 1,000 56,740

3 Sala reunions 1,000 12,520 1,000 1,000 12,520

TOTAL AMIDAMENT 114,830

6 E9V84A75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament
com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

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

1 escales pb-Paltell 15,000 1,200 1,000 1,000 18,000

2 replà 4,000 2,400 1,000 1,000 9,600

3 Planta altell 3,000 2,650 1,000 1,000 7,950

TOTAL AMIDAMENT 35,550

7 E9S11220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, platina /rodó, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines verticals de 20x2 mm, i
rodons horitzontals, fixats electrosoldats a platina d'acer; en peces de 1000x500 mm, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pasarel.la perimetral façana principal 1,000 6,200 0,900 1,000 5,580

TOTAL AMIDAMENT 5,580

8 E9UAA012 m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: No es
dedueixen
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

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

1 Planta Baixa

2 Accés a sala de creació 2,000 2,500 1,000 1,000 5,000

3 2,000 3,450 1,000 1,000 6,900

4 a descomptar forats -2,000 1,250 1,000 1,000 -2,500

5 hall 1,000 14,120 1,000 1,000 14,120

6 1,000 4,550 1,000 1,000 4,550

7 1,000 0,520 1,000 1,000 0,520

8 1,000 0,300 1,000 1,000 0,300

9 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

10 1,000 6,250 1,000 1,000 6,250

11 4,000 0,300 1,000 1,000 1,200

12 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

13 1,000 0,300 1,000 1,000 0,300

14 1,000 7,550 1,000 1,000 7,550

15 1,000 2,300 1,000 1,000 2,300

16 1,000 10,750 1,000 1,000 10,750

17 1,000 4,350 1,000 1,000 4,350

18 1,000 2,550 1,000 1,000 2,550

19 pilars 14,000 0,300 1,000 1,000 4,200

20 2,000 0,700 1,000 1,000 1,400

21 A descomptar forats -1,000 4,550 1,000 1,000 -4,550

22 -1,000 1,300 1,000 1,000 -1,300

23 -1,000 4,600 1,000 1,000 -4,600

24 -1,000 1,350 1,000 1,000 -1,350

25 -1,000 1,700 1,000 1,000 -1,700

26 -1,000 7,350 1,000 1,000 -7,350

27 -1,000 2,150 1,000 1,000 -2,150

28 -1,000 4,300 1,000 1,000 -4,300

29 -1,000 2,550 1,000 1,000 -2,550

30 -1,000 1,250 1,000 1,000 -1,250

31 Despatx 2,000 2,150 1,000 1,000 4,300

32 2,000 4,300 1,000 1,000 8,600

33 A descomptar forats -1,000 2,150 1,000 1,000 -2,150

34 -1,000 4,300 1,000 1,000 -4,300

35 -1,000 0,950 1,000 1,000 -0,950

36 Aula 1 formació 2,000 8,450 1,000 1,000 16,900

37 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

38 pilars 2,000 0,300 1,000 1,000 0,600
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39 A descomptar forats -2,000 0,850 1,000 1,000 -1,700

40 Aula  3 reunió 1,000 4,750 1,000 1,000 4,750

41 1,000 4,250 1,000 1,000 4,250

42 1,000 6,450 1,000 1,000 6,450

43 A descomptar forats -1,000 4,250 1,000 1,000 -4,250

44 Distribuidor 1,000 1,500 1,000 1,000 1,500

45 1,000 10,650 1,000 1,000 10,650

46 1,000 1,500 1,000 1,000 1,500

47 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

48 2,000 3,700 1,000 1,000 7,400

49 1,000 1,700 1,000 1,000 1,700

50 1,000 7,750 1,000 1,000 7,750

51 A descomptar forats -5,000 0,900 1,000 1,000 -4,500

52 -2,000 1,500 1,000 1,000 -3,000

53 Rac 2,000 0,550 1,000 1,000 1,100

54 2,000 0,950 1,000 1,000 1,900

55 Magatzem 2,000 4,450 1,000 1,000 8,900

56 2,000 3,450 1,000 1,000 6,900

57 a descomptar portes -1,000 1,450 1,000 1,000 -1,450

58 Armari instal.lacions 2,000 3,450 1,000 1,000 6,900

59 2,000 0,450 1,000 1,000 0,900

60 a descomptar portes -1,000 3,450 1,000 1,000 -3,450

61 Planta altell

62 Aula 4  Formació 1,000 13,300 1,000 1,000 13,300

63 1,000 13,300 1,000 1,000 13,300

64 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

65 a descomptar forats -2,000 4,550 1,000 1,000 -9,100

66 -1,000 3,550 1,000 1,000 -3,550

67 -1,000 11,150 1,000 1,000 -11,150

68 Aula 5 mov 1,000 8,050 1,000 1,000 8,050

69 1,000 7,600 1,000 1,000 7,600

70 2,000 5,800 1,000 1,000 11,600

71 a descomptar forats -1,000 2,650 1,000 1,000 -2,650

72 -1,000 4,250 1,000 1,000 -4,250

73 Aula 6 mob 1,000 7,600 1,000 1,000 7,600

74 2,000 7,650 1,000 1,000 15,300

75 1,000 7,150 1,000 1,000 7,150

76 A descomptat forats -1,000 4,050 1,000 1,000 -4,050

77 -1,000 2,700 1,000 1,000 -2,700

78 Sala reunions 1,000 2,450 1,000 1,000 2,450

79 2,000 5,200 1,000 1,000 10,400

80 1,000 2,450 1,000 1,000 2,450

81 Sala mov 2,000 8,100 1,000 1,000 16,200

82 1,000 4,750 1,000 1,000 4,750

83 1,000 4,600 1,000 1,000 4,600

84 pilars 4,000 0,300 1,000 1,000 1,200

85 a descomptar forats -1,000 4,550 1,000 1,000 -4,550

86 -1,000 1,300 1,000 1,000 -1,300

87 -1,000 4,550 1,000 1,000 -4,550
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88 -1,000 2,900 1,000 1,000 -2,900

89 -1,000 4,100 1,000 1,000 -4,100

90 vestíbul planta 1,000 15,950 1,000 1,000 15,950

91 1,000 3,500 1,000 1,000 3,500

92 1,000 4,150 1,000 1,000 4,150

93 1,000 2,600 1,000 1,000 2,600

94 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

95 1,000 2,300 1,000 1,000 2,300

96 1,000 6,250 1,000 1,000 6,250

97 1,000 4,950 1,000 1,000 4,950

98 1,000 8,150 1,000 1,000 8,150

99 1,000 9,450 1,000 1,000 9,450

100 pilars 8,000 0,300 1,000 1,000 2,400

101 4,000 0,900 1,000 1,000 3,600

102 part baixa rampes 1,000 2,700 1,000 1,000 2,700

103 barana obra 2,000 6,800 1,000 1,000 13,600

104 Magatzem 2,000 4,000 1,000 1,000 8,000

105 1,000 2,450 1,000 1,000 2,450

106 1,000 2,450 1,000 1,000 2,450

107 a descomptar portes -1,000 1,500 1,000 1,000 -1,500

TOTAL AMIDAMENT 300,490

9 EQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm
de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

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

1 escala coberta 1,000 5,500 1,000 1,000 5,500

TOTAL AMIDAMENT 5,500

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 09  FUSTERIA EXTERIOR

1 EANV3683 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
180x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de
col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments.

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

1 Portes exteriors Sala Creació 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1A1EF3AX m2 Tancament exterior fix, amb perfileria d'alumini lacat color, de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/10 mm/8
mm. Segons detalls de projecte, inclou tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment
acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la
DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Planta baixa. Façana lateral

2 accés edifici 1,000 1,200 2,300 1,000 2,760

3 zona ascensor 1,000 1,200 2,300 1,000 2,760

4 Planta baixa. Façana principal

5 Accés edifici 1,000 1,200 2,800 1,000 3,360

6 1,000 1,250 2,800 1,000 3,500

7 1,000 1,300 2,800 1,000 3,640

8 1,000 1,150 2,800 1,000 3,220

9 1,000 4,620 2,250 1,000 10,395

10 1,000 1,250 2,250 1,000 2,813

11 Planta baixa. Façana posterior 2,000 1,000 2,200 1,000 4,400

12 1,000 0,600 2,600 1,000 1,560

13 1,000 1,400 2,600 1,000 3,640

14 Planta altell. Façana lateral

15 zona ascensor 1,000 1,200 2,800 1,000 3,360

16 Planta Primera. Façana principal

17 1,000 2,900 2,300 1,000 6,670

18 1,000 2,300 2,300 1,000 5,290

19 1,000 4,550 2,800 1,000 12,740

20 1,000 1,500 2,800 1,000 4,200

TOTAL AMIDAMENT 74,308

3 1A1ED2AX m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 6 m2, amb balconera d'alumini lacat de dues
fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/10 mm/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la
DT.

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

1 Planta Baixa. Façana principal

2 accés edifici 1,000 1,200 2,200 1,000 2,640

3 2,000 1,800 2,800 1,000 10,080

4 1,000 1,500 2,250 1,000 3,375

5 Planta Baixa. Façana posterior 1,000 1,500 2,600 1,000 3,900

6 Planta Altell. Façana principal 1,000 1,200 2,250 1,000 2,700

TOTAL AMIDAMENT 22,695

4 1A1E43AX m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 2m2, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla
oscilobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/10/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la
DT.

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

1 Planta Baixa. Façana principal

2 sobre pavés 1,000 4,250 0,700 1,000 2,975

3 1,000 1,050 0,700 0,000 0,000

4 Planta Altell. Façana principal 3,000 0,850 0,850 1,000 2,168

5 1,000 0,800 0,850 1,000 0,680
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6 Planta altell. Façana posterior 9,000 0,850 0,850 1,000 6,503

TOTAL AMIDAMENT 12,326

5 KADGU02X u Porta de planxa perforada d'acer de dues fulles batents amb bastiment amb perfil laminat d'acer, per a un buit
d´obra de 190x90 cm, com a màxim, amb pany i passadors, col·locada

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

1 armari comptadors 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a
l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

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

1 portes de sortida a l'exterior 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 10  FUSTERIA INTERIOR

1 EANDA840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum
de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

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

1 Portes Sala Creació 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EANV3483 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
120x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de
col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments.

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

1 Portes Sala Creació 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EANV3383 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de
col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments.

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

1 Portes Bucs 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de
col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 planta baixa

2 Lavabo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Lavabo adaptat 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4 Enfony 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5 Planta altell

6 magatzem 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

7 sala reunions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

8 Accés pasarel.la interior 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EANA61D6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de
col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments.

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

1 Planta Baixa

2 distribuidor accés a sala creació 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EANA61F6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de
col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments.

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

1 Planta Baixa

2 passadís 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Aula taller 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4 Sala reunions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5 Planta altell

6 Lavabos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

7 aula 5 mov 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

8 aula 6 mov 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EAQDD486 u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i
de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments de
penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa

2 Lavabo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Lavabo adaptat 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4 Enfony 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5 Planta altell
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6 magatzem 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

7 sala reunions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

8 Accés pasarel.la 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EAQDD48X u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 120 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i
de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments de
penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Planta Baixa

2 distribuidor accés a sala creació 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAQDD48Z u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 150 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i
de fusta xapada, col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments de
penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Planta Baixa

2 passadís 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Aula taller 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4 Sala reunions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5 Planta altell

6 Lavabos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

7 aula 5 mov 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

8 aula 6 mov 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EAQFF21B u Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 160x 210 cm, de cares llises, acabat superficial amb fusta
de pi per a pintar, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les
guies de la caixa encastada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt sintètic,  i amb ferraments.

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

1 Planta Baixa

2 Magatzem sala creació 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EAP371F6 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de
col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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1 Planta Baixa

2 Armaris  bucs 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 EAQSD25X u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm i 40 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Planta Baixa

2 Armaris bucs 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 11  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 EB32U05X m2 Reixa metàl·lica per a formació de barana d'escala, composada per bastidor de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x6 mm, i barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm. , d'alçada variable i forma segons detalls del projecte. Tots els elements metàl·lics hauran estat
sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p de potes d'agafament.
Elaboració en taller i fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó amb varetes roscades i pasta
química i ajustament final en obra. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.

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

1 escala PB-P Altell 1,000 8,810 1,000 1,000 8,810

2 1,000 1,250 1,300 1,000 1,625

3 1,000 4,600 1,000 1,000 4,600

4 1,000 7,500 1,000 1,000 7,500

TOTAL AMIDAMENT 22,535

2 EB32U05W m2 Barana d'escala, composada per bastidor de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm, i
barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm. , d'una alçada entre 100 -
120 cm, variable i forma segons detalls del projecte. Tots els elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller
a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració en
taller i fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó amb varetes roscades i pasta química i
ajustament final en obra. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.

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

1 barana doble espai 1,000 9,400 1,200 1,000 11,280

2 1,000 4,550 1,200 1,000 5,460

3 1,000 6,800 1,200 1,000 8,160

4 pasarel.la ala creació 1,000 13,300 1,200 1,000 15,960

5 escala planta altell 1,000 1,400 1,000 1,000 1,400

TOTAL AMIDAMENT 42,260
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3 EB14B9LX m Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre, amb suports metàl·lics soldats als barrots i / o fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic per
cargolat. Inclús p/p de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació del passamans als
suports. Elaborat en taller i muntat a obra. Totalment acabat.

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

1 barana separació entre les dues rampes 1,000 7,150 1,000 1,000 7,150

2 2,000 5,650 1,000 1,000 11,300

3 barana escala 1,000 6,750 1,000 1,000 6,750

TOTAL AMIDAMENT 25,200

4 EB1216BX m Subministrament i col·locació de barana en forma recta, de 140 cm d'altura en un extrem i 210 en ll'altre, situat
entre les dues rampes de la planta altell, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm i muntants de platina en forma de T de perfil massís d'acer
laminat en calent de 40 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa,
treballat al taller. Fixada mecànicament, segons detalls de l projecte. Inclús p/p de potes d'agafament i fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i inclou envernissat amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, i dues d'acabat, amb la superfície mat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 barana separació entre les dues rampes 1,000 7,150 1,000 1,000 7,150

TOTAL AMIDAMENT 7,150

5 KB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla
deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. Inclou la col.locació de elements rigiditzadors (segons detalls del
projecte) en la part superior, col.locats ancorats a la estructura.

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

1 pasarel.la perimetral façana principal 1,000 6,200 3,000 1,000 18,600

TOTAL AMIDAMENT 18,600

6 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

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

1 Sobre porta acces lateral 1,000 1,500 0,700 1,000 1,050

TOTAL AMIDAMENT 1,050

7 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

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

1 planta coberta 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm, fixada
mecànicament al parament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Planta altell

2 extintors 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

3 sortida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4 planta baixa

5 extintors 12,000 1,000 1,000 1,000 12,000

6 sortida 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 12  SANEJAMENT I LAMPISTERIA

1 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

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

1 baixants sanitaris 1,000 3,350 1,000 1,000 3,350

2 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,350

2 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

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

1 baixants coberta 2,000 7,100 1,000 1,000 14,200

2 6,000 6,600 1,000 1,000 39,600

TOTAL AMIDAMENT 53,800

3 ED15G671 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

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

1 ventilació lavabos 3,000 4,950 1,000 1,000 14,850

2 1,000 2,650 1,000 1,000 2,650

TOTAL AMIDAMENT 17,500

4 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de
gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 baixants sanitaris 1,000 3,350 1,000 1,000 3,350

2 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

3 baixants coberta 3,000 7,100 1,000 1,000 21,300

4 6,000 6,600 1,000 1,000 39,600

TOTAL AMIDAMENT 67,250

5 ED351D56 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de
10 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 pluvials 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000

2 sanitaris 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 ED354J86 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 pluvials 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

2 sanitari 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 ED7K3344 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

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

1 sanejament 1,000 18,250 1,000 1,000 18,250

2 1,000 4,650 1,000 1,000 4,650

3 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

4 1,000 6,350 1,000 1,000 6,350

5 pluvials 1,000 13,950 1,000 1,000 13,950

6 1,000 3,350 1,000 1,000 3,350

7 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

8 1,000 11,520 1,000 1,000 11,520

9 1,000 10,100 1,000 1,000 10,100

10 1,000 4,180 1,000 1,000 4,180

11 1,000 7,120 1,000 1,000 7,120

12 1,000 13,250 1,000 1,000 13,250

13 1,000 2,950 1,000 1,000 2,950

14 1,000 1,580 1,000 1,000 1,580
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TOTAL AMIDAMENT 101,600

8 ED7K3324 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

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

1 sanejament 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

2 1,000 1,870 1,000 1,000 1,870

3 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

4 1,000 1,630 1,000 1,000 1,630

5 1,000 1,500 1,000 1,000 1,500

6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

7 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

8 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

9 1,000 0,400 1,000 1,000 0,400

10 1,000 0,700 1,000 1,000 0,700

11 pluvials 2,000 1,800 1,000 1,000 3,600

12 1,000 1,650 1,000 1,000 1,650

13 1,000 1,300 1,000 1,000 1,300

14 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

15 1,000 1,250 1,000 1,000 1,250

16 1,000 1,300 1,000 1,000 1,300

TOTAL AMIDAMENT 27,500

9 ED7K687S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

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

1 sanejament planta altell 1,000 3,870 1,000 1,000 3,870

2 1,000 0,800 1,000 1,000 0,800

3 2,000 0,900 1,000 1,000 1,800

4 1,000 0,950 1,000 1,000 0,950

TOTAL AMIDAMENT 7,420

10 EJ13B62C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color suau i preu mitjà,
encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

2 planta baixa 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EJ13B62Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color suau i preu mitjà,
col·locat sobre peu.
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Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Lavabos adaptats 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 EJ14BB2Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color suau, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

2 planta baixa 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 EJ18LPAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, 130 a 140 cm de llargària, acabat brillant i
fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2 planta baixa 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

2 planta baixa 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 EJ2311DG u Aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Lavabos adaptats 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 EJ24813E u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada d'1´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 planta altell 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

2 planta baixa 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

18 EJ2851FG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 aula taller 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2 planta baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 EJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta baixa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

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

1 Lavabos adaptats 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 Lavabos adaptats 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

23 EJ33B1NF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 32 mm de diàmetre, flux
d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000
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2 planta baixa 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

3 Lavabos adaptats 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

24 EJ38B4RF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 32 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5
l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2 planta baixa 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 13  INSTAL.LACIONS
Capítol (1) 01  INSTAL.LACIO ELECTRICA

1 EG1B045A u Partida alçada, per fer butlletins, legalització i acompanyar inpecció i taxes de l'ECA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG1B045P u Partida alçada, per fer la legalització de la instal·lació del subministre de socors, butlletins i acompanyar
inspecció i taxes de l'ECA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG116H6A u Caixa seccionament de 400 A tipus 446154, caixa de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400
A, segons esquema Unesa número 7 , 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 2,000

4 KG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 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 comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i
160 A i poder de tall de 10 kA, amb protecció diferencial amb toroïdal regulable i retardable, col·locat
superficialment, col·locat superficialment. També compren el conjunt trif. de trafos, relè electrònic regulable.
multigama, bandeja 66 perforadaPVC-11 60x200 gris amb tapa.  Etc.

Compren la TMF-10 amb tot l'aparellatge, proteccions i petit material, totalment instal·lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 KG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 20,78 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 30 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (amb els fusibles), sense equip de comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30 A d'intensitat
nominal i poder de tall superior a 4,5 kA. amb protecció diferencial amb toroïdal regulable i retardable, col·locat
superficialment.
També compren el conjunt trif. de trafos, relè electrònic regulable multigama, bandeja 66 perforadaPVC-11
60x200 gris amb tapa, etc.
Compren la TMF-1 amb tot l'aparellatge, proteccions i petit material, totalment instal.lada i en servei.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG48U1TÑ u Quadre de commutació automàtica temporitzada entre els dos subministres trifàsics, (subministre normal i
subministre de socors)  per una potencia de 50 Kw.

Quadre de material plàstic amb porta amb panys i grau de protecció IP65, muntat superficialment. Totalment
instal·lat i en servei amb tot el material necessari pel seu bon funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG116H62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa número
10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment.
Compren l'esquema 10 ontemperie buc, barreta secc. NH-O aM., pica T.T. 1.5x14 d., brida connexions
BCP-14, cable Aceflex RV-K 0.6/1Kv. 1x70 negre, etc. totalment instal.lat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions permanents i 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 2,000

9 EG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4
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 550x750x175 mm, col·locat.

Compren a més de la instal.lació del nou qudre, la retirada del quadre existent, la part de paleta per ampliar el
forat per encaixar el quadre, encaixar-lo i repas. Totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 FG1B0A59 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, porta amb pany, fixat a columna per exterior, IP65,
totalment instal.lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 48 mòduls i
muntatge superficial

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

12 KG144K02J1XB u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i pany, per a quatre fileres de divuit mòduls i muntada
superficialment. Article: ref. 68964-31 de la sèrie Armaris de distribució de superfície de SIMON

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 EG16132S u Caixa de proba de terres  IP-54,  de superfície

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

15 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 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
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

16 EG21H71H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 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 60,000

17 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 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 600,000

18 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 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 600,000

19 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 100,000

20 EG2A3GA1 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2
compartiments com a màxim, muntada sobre paraments

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

21 EG2A1202 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

22 EG2C1841 m Safata aïllant de PVC llisa, de 50x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments verticals

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

23 EG2DF3E1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

24 EG2DF3F4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

25 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

26 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

27 EG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

28 EG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

29 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

30 EG414D9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

31 EG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

32 EG414D9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

33 EG414DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

34 EG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

35 EG414DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

36 EG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENT DIRECTE 11,000

37 EG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 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 4,000

38 KG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

39 KG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

40 KG415DJO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

41 KG415DJW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

42 KG41HBNP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A,
regulable, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, compren també els toroïdals de cada
fase per la protecció diferencial i tot el petit material, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

43 KG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

44 KG42129HJ1JV u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN. Article: ref. 78240-62 de la serie Interruptors diferencials gama domèstica de SIMON

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

45 KG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

46 KG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
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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 2,000

47 KG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 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 2,000

48 KG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 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 2,000

49 KG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

50 KG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

51 EG61303A u Caixa de mecanismes, d'un element per encastar a canal de pvc. o alumini, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

52 EG61L021ITH6 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt ref. 27821-35 de la serie Caixes de
superfície Simon 27play de SIMON , muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

53 EG613031 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

54 EG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

55 KG621J92IWF7 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75251-39 +
ref. 75010-30 de SIMON , encastat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

56 KG621G92IWC u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 26201-39 + ref. 28010-30
de SIMON , encastat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

57 KG62199TC8DY u Interruptor de targeta, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tapa frontal, preu alt ref. 18068-AN de
la sèrie Iris de BJC , encastat més pany elèctric i part proporcional des sofware i harware pel control i
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programació de les targetes.
Compren l'interruptor, el contactor caixa de mecanismes, part proporcional de conductor elèctric, petit material i
totalment instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

58 EG628HD2C2Z u Interruptor regulable, de tipus modular, 10 AX/250 V, preu mitjà ref. U3.213.18 de la serie UNICA d'EUNEA ,
muntat sobre bastidor o caixa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

59 EG681122 u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat

Interruptor regulable de Philips model Universidad ID 8620/00 Dali, dimer o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

60 EG63D15R u Presa de corrent de per encastar a canal o a caixa de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

61 EG63D15Ñ u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a caixa de superfície, tetrapolar amb presa
de terra, (4P+T), 32 A 400 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

62 EG63D15S u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a caixa de superfície, tetrapolar amb presa
de terra, (4P+T), 16 A 400 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

63 EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

64 EG671122C8G4 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 18002 de la serie Iris de BJC , col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

65 EG671132C8G7 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu mitjà ref. 18003 de la serie Iris de BJC , col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

66 FG151832 u Caixa modular de plàstic, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment amb tres bases monofàsicas
schuko de 16 A. i una base trifasica tipus Cetac de 16 A. amb les corresponets proteccions magnetotermiques
en la mateixa caixa.

Totalment instal.lada i connectada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

67 KG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal.

AMIDAMENT DIRECTE 3.500,000

68 KG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal.
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AMIDAMENT DIRECTE 2.500,000

69 KG321156 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal.,

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

70 KG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

71 KG312334 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 tub

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

72 KG312354 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 tub

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

73 KG312374 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

74 KG312534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

75 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

76 KG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

77 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

78 KG312584 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

79 KG3125A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

80 KG3125B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

81 KG3125C4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

82 KG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

83 FGD1222E 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 6,000

84 KG144602 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

85 E4445325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Perfil rectangular per suportar safates i canals d'instal·lacions i barres de focus, les característiques de les
mateixes es definiran duran la direcció d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

86 GM111110 u Detector d'infrarrojos amb temporització, amb actuació dierecta sobre l'enllumenat , segons norma UNE-EN
54-7, amb base d'encastar, encastat o de superfície.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 13  INSTAL.LACIONS
Capítol (1) 02  LLUMINARIES

1 EH61R2C9 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Lluminària totalment instal·lada, compren tot el petit material, fixació al sostre, tubs de fluorescència, part
proporcional de la instal·lació elèctrica i totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

2 EHB1U010 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V LED37S/840 PSU W60L60  o similar.
Característiques :Flux lluminós (Lluminària): 3700 lm. Flux lluminós (Làmpades): 3700 lm. Potencia de las
lluminàries: 37.5 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Códi CIE Flux: 59 87 97 100 100. Làmpada: 1 x
LED37S/840/- (Factor de correcció 1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.
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AMIDAMENT DIRECTE 37,000

3 EH113524 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V LED27S/840 PSU W60L60 o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2700 lm. Flux lluminós (Làmpades): 2700 lm. Potencia de las
lluminàries: 24.5 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100. Làmpada: 1 x
LED27S/840/- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 EH11352A u Lluminària  PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840. o similar.
Caracteristiques : Flux lluminós (Lluminària): 1100 lm. Flux lluminós (Làmpades): 1100 lm. Potencia de las
lluminàries: 11.0 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 61 90 98 100 100. Làmpada: 1 x
LED10S/840/- (Factor de correcció 1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

5 EH11352G u Lluminària PHILIPS BY120P G3 1xLED1055/840 WB o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 10500 lm. Potencia de las lluminàries: 85.0 W. Classificació
lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE lux: 69 94 99 100 100. Làmpada: 1 x LED105S/840/- (Factor de correcció
1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 EH11352B u Lluminària PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000 lm. Flux lluminós (Làmpades): 4000 lm. Potencia de las
lluminàries: 38.0 W. Classificació lluminàries segond CIE: 97. Codi CIE Flux: 48 81 95 97 100. Làmpada: 1 x
LED40S/840/- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 EH11352C u Lluminària  tipus aplic  PHILIPS WL 120V LED  165/830 PRS GR o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700 lm. Potencia de las lluminàries: 24 W. Classificació
lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 EH11352D u Punt de llum  tipus encastat  PHILIPS BBG 120  LED 36 - 5.3 W. - 2700 -GU10 WH 50W  o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700 lm. Potencia de las lluminàries: 24 W. Classificació
lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

9 EH11352E u Lluminària tipus downlight  PHILIPS DN125B LED205/830 PSR WH o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2000 lm. Potencia de las lluminàries: 24 W. Classificació
lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 EH11352K u Lluminària PHILIPS LL121X 1 LED 455/840 V WB o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000 lm. Flux lluminós (Làmpades): 4500 lm. Potencia de las
lluminàries: 38.0 W. Classificació lluminàries segons CIE: 97. Codi CIE Flux: 48 81 95 97 100. Làmpada:
LL121X 1 LED 455/840 V WB- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminària totalment instal·lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i període de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 13  INSTAL.LACIONS
Capítol (1) 03  INFORMATICA

1 EP74CD31DLI3 u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 72 llocs de
treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 1500 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x
amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau ref. VD0.112.36U6 de la sèrie UNICA
SYSTEM d'EUNEA , col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, no gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col·locat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EP7E111C u Conversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 ports 100 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC, per a armari tipus
rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

AMIDAMENTS Data: 17/03/17 Pàg.: 84

4 EP7ZE071 u Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre d'antiparàsits, per a armaris
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a 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 2.000,000

6 KP731J810002 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament ref. VD5.477 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA , muntat sobre suport de mòdul estret. Altres
articles: ref. VDI88200 de la serie Llocs de treball d'Infraplus de HIMEL

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

7 EG2A1202 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

8 EG2DF3E1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

9 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3
af, per a us interior, instal.lat superficialment i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 EP7ZA211 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 1 ventilador de tipus centrífug, de 2 unitats
d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 1200 m3/h, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EP7394E2JH8M u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de mòdul ample doble, amb quatre bases monofàsiques tipus
schucko, amb connector RJ45 quàdruple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu mitjà ref. S096CF/9 de la serie CAT.6 FTP (apantallats) de SIMON , muntada sobre caixa o
bastidor.

Compren tot el material i totalment instal.lada (connexions de veu i dades i les bases monofàsiques també
connectades)

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 13  INSTAL.LACIONS
Capítol (1) 04  CLIMATITZACIÓ

1 EG1B045I u Partida alçada, per legalitzalitzar la instal.lació de climatització, fer els certificats i acompanyar inpecció i taxes
de l'ECA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 KEG13119 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 1,7 kW a 1.9 Kw. fred/calor,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a,
col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 1.7 Kw. i de calefacció de 1.9 Kw. i 29 dB(A). Model PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 KEG1311A u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, 2.8 kW a 3.2 Kw. fred/calor, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 2.8 Kw. i de calefacció de 3.2 Kw. i 29 dB(A). Model PKFY-P25VBM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 KEG1311B u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 3.6 kW. i 4 Kw. en fred/calor,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a,
col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 3.6 Kw. i de calefacció i 4 Kw. en calor i 29 dB(A). Model PKFY-P32VHM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 KEG1311D u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 5.6 kW i 6.3 Kw. en fred/calor,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a,
col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 6.3 Kw. i de calefacció de 5.6 Kw. i 29 dB(A). Model PKFY-P50VHM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 KEG1311E u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 7.1 kW i 8 Kw. en calor/fred,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a,
col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de calefacció i de 8 Kw. en fred i 29 dB(A). Model PKFY-P63VKM-E, gama CITY MULTI (R410a)
de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 KEG1311F u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 11.2 kW de potència frigorífica
a 12.5 Kw. en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret amb una capacitat nominal de
refrigeració de 11.2 kW a 12.5 Kw. en fred/calor. i 29 dB(A). Model PKFY-P100VKM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
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Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba d'aigua i petit material per la seva
instal.lació, es a dir, compren la unitat interior totalment instal.lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EED541A3 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs,
amb 130 a 145 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, , amb alimentació elèctrica de 400
V, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat exterior model PUHY-P1050YSKB-A1, tipus bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 130 Kw.  a 145 kW fred/calor. o similar.
Compren tota la unitat exterior amb tot el petit material necessari (antivibratoris de molla, etc.). Totalment
instal.lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EED541AA u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs,
amb 15.5 Kw. en fred i 18 Kw. en calor, amb alimentació elèctrica de 400 V, i fluid frigorífic R410 A, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació, col·locada

Unitat esterior model PUMY-P140VKM2 tipus INVERTER (Serie MULTI-S), gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC, monofásica de 15.5 Kw. en fred i 18 Kw. en calor. Serie Multi-S, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.

Compren les dues unitats exteriors totalment instal.lades i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 KED5717BH05 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model SPEZ-400YKA de la casa Mitsubishi o
similar. Compren una unitat interior per conductes model PEA-RP400GAQ i dues unitat exteriors
PUHZ-P200YHA, per a sistemes de 2 tubs, amb 38 kW en fred i 44 kw. en calor, de 12.47 a 13.43 kW de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC
Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, bomba d'aigua per condensats, antivibradors i accessoris de
càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment instal.lada ( unitats esteriors
amb antivibratoris i unitat interior amb tota la estructura necessaria per suportar l'equip fixat al sostre i amb
antivibratoris de molla).

Sala d'actes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 KED5717BH05N u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model SPEZ-500YKA de la casa Mitsubishi o
similar. Compren una unitat interior per conductes model PEA-RP500GAQ i dues unitat exteriors
PUHZ-P250YHA, per a sistemes de 2 tubs, amb 44 kW en fred i 54 kw. en calor, de 17.1 a 18.36 kW de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC
Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, bomba d'aigua per condensats, antivibradors i accessoris de
càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment instal.lada ( unitats esteriors
amb antivibratoris i unitat interior amb tota la estructura necessaria per suportar l'equip fixat al sostre i amb
antivibratoris de molla).

Sala d'actes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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12 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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 EEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x300
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 EEKCA4FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

15 EEV53100 u FGENERGY de Mitsubishi o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament de funció addicional per
l'establishment d'accions d'estalvi d'energia per diferencials de temperatura i/o consum real, monitorizació de
consums i eficiència de las unitats. Per l'ampliació de un control AG-150A, gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC. Pel control per consum elèctric s'instal·laran els corresponents batímetres i plaques de connexió
PAC-YG60MCA. Tot  inclòs i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 EEV53200 u PAR-W21MAA-J de Mitsubishi o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament de ´´Control Remoto
Sencillo´´, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per unitats ATW / HWS. Model PAR-W21MAA-J. Tot
inclòs,  accessoris de muntatge, etc .

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 EEV5320A u PAR-32MAA de Mitsubishi o similar. Subministre, muntatge i posta en funcionament de ´´Control Remoto
Sencillo (Deluxe)´´ amb pantalla LCD retroil.luminada, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16
uds. Model PAR-32MAA. Tot inclòs,  accessoris, muntatge, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

18 EEV53400DJ6X u EW-50E de Mitsubishi o similar. Subministre, muntatge i posta en funcionament de ´´Control EW-50E´´ basat
en servidor web, amb funcions d'expansor del control AE-200E, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC,
per 50 g./50 uds. Modelo EW-50E. Tot inclòs,  accessoris, muntatge, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 EEV5320H u PZ-61DR-E o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament de control remot amb programació
setmanal, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, o similar per 1 grup de fins 16 unitats. Model
PZ-61DR-E. Inclou accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

20 EEK27DAS u Reixeta metàl·lica amb lames horitzontals de protecció en impulsió o retorn, pintat amb imprimació antioxidant i
color d'acabat de 400x800 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

21 EG1B045D u Partida alçada, per fer una estructura metàl·lica mitjança uns perfils estructurals de 120x70 mm. soldats al cavall
i a la paret de carrega per suportar les dues maquines de clima i les dues de renovació d'aire de la sala de
creació. Seran uns 8 perfils amb una llargària aproximada de 3,5 metres cada un.

Aquest perfils es pintaran amb una capa d'imprimació antioxidant i una d'acabat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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1 KEUHA051GW4 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador entàlpic, model LOSSNAY de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2500/1875/1250/625 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH-250RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els accessoris de muntatge suports fixacions al
sostre antivribratoris, filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc. Totalment acabat i en  servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KEUHA051 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador entàlpic, model LOSSNAY de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH-200RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els accessoris de muntatge suports fixacions al
sostre antivribratoris,  filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc. Totalment acabat i en  servei.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 KEUHA05A u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador entàlpic, model LOSSNAY de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 1500/1125/750/375 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH-150RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els accessoris de muntatge suports fixacions al
sostre antivribratoris,  filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc. Totalment acabat i en  servei.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EE51LQ1AHI8P m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior d'alumini ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat de forma
suspesa al sostre del local  o encastat en el celras.

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

5 EE51LQ1AHI8S m2 Formació de revestiment amb planxa Climaver d'ISOVER de les màquines de climatització i de renovació d'aire
de la sala de creació per millorar el seu aïllament acústic mitjança plaques de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior d'alumini ref. 24424 de la sèrie Climaver
d'ISOVER , muntat de forma adossada a les màquines de clima i ventilació.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

6 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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 EEK97307 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

EUR



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

AMIDAMENTS Data: 17/03/17 Pàg.: 89

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EEKCA4FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 EEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x300
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 EEK27AA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x300
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 EEN11993 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm
de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa,
amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

13 EENP1293 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit,
per a un filtre de 595x595 mm i de 140 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt
d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 13  INSTAL.LACIONS
Capítol (1) 06  INCENDIS

1 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau
de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 EMD5141A u Teclat sense fil LCD, marca Networx, model Nx - 148 E o similar

Compren el teclat sense fils, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 KM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura epòxid de color vermell, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 KM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5,
amb base de superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

9 KM121606 u Central de detecció d'incendis convencional per a 6 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

10 GM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN
54-7, amb base d'encastar, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

11 EG312524 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, apantallat, tetrapolar, de secció 4 x 0.75 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 13  INSTAL.LACIONS
Capítol (1) 07  ALARMES INTRUSIÓ

1 EMD31447 u Central de seguretat antirobatori, per a 38 zones, alarma acústica, memòria d'alarma i teclat programable,
muntada a l'interior.

Central alarma marca Neteorx, model Nx - 8 E o de característiques similars, amb una targeta expansora marca
Networx, model NX - 216  o de característiques similars.
Compren la central de seguretat antirobatori, la targeta expansora i la corresponent bateria de 12 v. 7 amp., el
petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EMD5141A u Teclat sense fil LCD, marca Networx, model Nx - 148 E o similar

Compren el teclat sense fils, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EMD51417 u Marcador telefònic programable, amb un programa de 4 números telefònics, amb un missatge pregravat, sense
alimentació, muntat superficialment
Mòdul de trucada externa, marca Visonic LTD, model DL-125SP, 12 vol. o de característiques similars.
Compren el mòdul de trucada externa, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EMD1AVF6 u Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una cobertura lateral <= 12 m, amb un abast longitudinal <= 15,
muntat superficialment a la paret o sostre.
Volumètric marca Guardall, model DT 15 AM o de característiques similars.
Compren el volumètric, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 EMD1AYJ6 u Detector de trencament de vidre,  muntat superficialment al sostre o paret.
Detector de  trencament de vidre marca GE Segurity 5845 - D o de característiques similar.
Compren el detector de trencament de vidre, petit material per la seva instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en
servei.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm, col·locat en tub.

Compren el cable apantallat i el tub corrugat totalment instal.lat.

AMIDAMENT DIRECTE 475,000

7 EMDWC002 u Font d'alimentació auxiliar, de 13,8 vols de cc. - 3 Amp., + corrent addicional per carrega de bateries.

Compren la font d'alimentació instal·lada, la corresponent bateria de 12 v. i 7 Amp. i en servei amb tot el petit
material necessari per la seva instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EMD43008 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, muntada a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 13  INSTAL.LACIONS
Capítol (1) 09  CAMARES  SEGURETAT

1 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 8 canals amb 2 GB de capacitat a 27 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 Explorer o programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntatge de
superfície, instal·lat

Compren el gravador, tot el petit material necessari, totalment instal·lat, programat i en servei i amb
explicacions i demostracions pel seu us al personal de l'oficina.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 EPA6U110 u Monitor industrial LCD de 32'', resolució de 1280x1024, 400 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

3 EPA1U140 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV) per interior, color amb sensor CCD de 1/3 ´´ i visió nocturna,
resolució 700 línies, sensibilitat de 0,08 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll
de 50 dB, compensació de contrallum,  AES, ATW, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa.

Compren la càmera i la carcassa, tot el petit material necessari per la seva instal·lació i totalment instal·lades,
configurades i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 EP411226 m Cable coaxial per a transmissió de vídeo, d'atenuació normalamb, conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata
o tub corrugat.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 14  INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT

1 EL2DE1G1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de
640 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament
simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 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.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 ascensor 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 15  EQUIPAMENTS

1 EQ512Q81 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu econòmic, de 100 a 149 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.

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

1 Planta Baixa

2 Aula 1 formació 1,000 4,000 0,600 1,000 2,400

3 Aula 2 formació 1,000 3,550 0,600 1,000 2,130

4 Lavabos 1,000 2,800 0,600 1,000 1,680

5 Planta altell

6 Lavabos 1,000 1,400 0,600 1,000 0,840
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7 Aula 4 formació 1,000 4,000 0,600 1,000 2,400

TOTAL AMIDAMENT 9,450

2 EQ5Z11A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural calcària, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o
oval, per a encastar aparells sanitaris.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Planta Baixa

2 Aula 1 formació 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Aula 2 formació 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4 Lavabos 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

5 Planta altell 0,000

6 Lavabos 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

7 Aula 4 formació 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 4DNQH6S1 u Conducte circular d'alumini flexible de diàmetre 160 mm (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat
superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 aulta 2 taller 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EAVT136X u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de 3000 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit ignífug
perforat tipus Screen, de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la cara exterior i interior de color a definir
per la DF, accionament motoritzat via cable 230 V, amb comandament mural, per a regulació de l'altura; fixat en
el sostre amb ancoratges mecànics. Inclús p/p de ferramentes i accessoris. Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell façana principal 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EAVT136W u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de 2500 mm d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit ignífug
perforat tipus Screen, de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la cara exterior i interior de color a definir
per la DF, accionament motoritzat via cable 230 V, amb comandament mural, per a regulació de l'altura; fixat en
el sostre amb ancoratges mecànics. Inclús p/p de ferramentes i accessoris. Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta altell façana principal 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 16  ADEQUACIÓ EXTERIOR

1 K21R1165 u Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 jardinera exterior 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K219KFA0 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.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

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

1 zona exterior transició a aixecar 1,000 8,700 1,000 1,000 8,700

TOTAL AMIDAMENT 8,700

3 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 zona exterior transició amb panot existent 1,000 8,700 1,000 1,000 8,700

2 1,000 2,850 1,000 1,000 2,850

3 1,000 1,150 1,000 1,000 1,150

TOTAL AMIDAMENT 12,700

4 F2194JBX m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

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

1 zona exterior 1,000 20,500 1,000 1,000 20,500

TOTAL AMIDAMENT 20,500

5 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

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

1 parterre exterior 1,000 10,700 1,000 1,000 10,700

2 1,000 4,900 1,000 1,000 4,900

3 1,000 13,100 1,000 1,000 13,100

TOTAL AMIDAMENT 28,700

6 FDKR0010 u Arranjament, col.locació a cota i anivellament d'arqueta de pou existent.amb arrencada de bastiment i tapa,
aixecament de les parets del pou, recol.locació de bastiment i tapa y col.locació de nous graons per asolir la
cota. Inclou tots els treballs i matetials necessaris per a deixar la partida totament finalitzada.

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

1 pou exterior 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 laterals rampa exterior 1,000 2,450 0,200 0,200 0,098

2 1,000 4,950 0,200 0,200 0,198

3 2,000 2,500 0,200 0,200 0,200

TOTAL AMIDAMENT 0,496

8 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la demolició del graonat i el revestiment del mateix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 escales exteriors 1,000 0,900 2,500 1,000 2,250

2 1,000 1,100 1,950 1,000 2,145

3 1,000 2,700 1,200 1,000 3,240

TOTAL AMIDAMENT 7,635

9 14E22BE5 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa
a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 17  SEGURETAT I SALUT

1 FPA0001 ut Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut, seguretat vial, senyalització abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons l'estudi bàsic de seguretat i salut del present
projecte i indicacions de la Direcció de l’Obra.

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

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20170316_LA PELEGRINA
Capítol 18  CONTROL DE QUALITAT

1 FFPA0009 PA PA a justificar en concepte de control de qualitat dels materials, segons indicacions de la DF.

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

EUR



PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L´ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA

AMIDAMENTS Data: 17/03/17 Pàg.: 96

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 L21QUM30 u Desmuntatge per a substitució de taulell d'anuncis, inclòs el
desmuntatge dels suports, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 357)

14,50 1,000 14,50

2 M21QUV10 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 360)

21,10 1,000 21,10

3 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 - 253)

9,24 2,000 18,48

4 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 - 254)

3,67 2,000 7,34

5 K21HU010 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de
subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 287)

9,05 3,000 27,15

6 K15141JX m2 Desmuntatge de revestiment de façana amb làmina de teixit o plàstic, i
arrencada de claus de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 263)

2,43 126,655 307,77

7 K21JK011 u Desmuntatge de dipòsit de superfície per a reserva d'aigua contra
incendis d'entre 12 i 25 m³ de capacitat, amb mitjans manuals i
mecànics, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui
estar subjecte. Fins i tot p/p d'enderroc de base de suport d'obra i
desmuntatge d'accessoris i elements de fixació, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual i mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 292)

126,79 1,000 126,79

8 K21M098X u Desmuntatge de grup de pressió d'aigua contra incendis de fins a 100
kg de pes, amb mitjans manuals i mecànics, sense deteriorar els
elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de
desmuntatge d'accessoris i elements de subjecció, neteja, aplec,
retirada i càrrega manual i mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

(P - 293)

95,80 1,000 95,80

9 K21M0A20 u Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada en la superfície
del parament, sense deteriorar els elements constructius als quals
pugui estar subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 294)

13,72 1,000 13,72

10 K21JJ01A u Desmuntatge de caldera elèctrica i els seus components, de 30 kW de
potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, prèvia
desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, i obturació
de les conduccions connectades als elements. Inclús p/p de
desmuntatge d'accessoris i suports de fixació, neteja, apilament,
retirada i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 291)

50,81 1,000 50,81

11 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les

10,07 3,000 30,21
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especificacions de la DT. (P - 290)

12 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 289)

12,11 5,000 60,55

13 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 288)

11,02 5,000 55,10

14 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per
l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. (P - 284)

2,28 43,400 98,95

15 L21QUS10 u Desmuntatge de barra mural de bany adaptat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 358)

2,86 2,000 5,72

16 L21QUT10 m2 Desmuntatge de taulell de pedra natural, inclosa la retirada dels
suports, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 359)

11,57 2,040 23,60

17 K12GF00X u Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, des de la presa de
cada aparell sanitari fins el muntant, amb mitjans manuals. Fins i tot
p/p d'eliminació de vàlvules, fixacions i altres accessoris superficials,
taponat de canonades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 261)

565,80 1,000 565,80

18 L21GU011 u Desmuntatge de conjunt de protecció i mesura, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 355)

54,32 1,000 54,32

19 L21GU01X u Desmuntatge de centralització de comptadors, muntat superficialment,
en habitació o armari de comptadors, fins a 25 mòduls, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 356)

108,65 1,000 108,65

20 K12GG00X u Desmuntatge i arrencada de xarxa d'instal·lació elèctrica interior i
telecomunicacions; amb mitjans manuals. Inclús p/p d'eliminació de
quadre general de comandament i protecció, cablejat, mecanismes,
caixes i altres accessoris superficials, neteja, apilament, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 262)

1.267,53 1,000 1.267,53

21 K21E1D1X u Desmuntatge d'instal·lació de ventilació / aire condicionat amb
conductes, en local fins a 1.000 m² de superfície construïda; amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element. (P - 286)

1.260,63 1,000 1.260,63

22 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb
solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per
l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. (P - 252)

6,50 7,250 47,13

23 K21D126X m Demolició de col·lector enterrat de 200 mm de diàmetre màxim, amb
solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per
l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.
(P - 285)

10,08 87,660 883,61

24 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 283)

5,40 12,471 67,34

25 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o
enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 282)

5,40 6,400 34,56
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26 K21A3D1X m2 Desmuntatge de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en
façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta. Fins i tot p/p de desmuntatge de
bastiment, fulles envidrades i accessoris, neteja, apilament, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
(P - 280)

6,19 77,878 482,06

27 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior, de qualsevol material,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 279)

3,26 21,000 68,46

28 K21A5P1X m2 Arrencada de persiana enrotllable metàl.lica, inclosos mecanismes i
accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 281)

2,88 37,435 107,81

29 F2194JBX m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 251)

7,79 325,430 2.535,10

30 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 277)

6,52 80,380 524,08

31 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 276)

4,89 3,720 18,19

32 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT. (P - 273)

3,26 68,150 222,17

33 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 274)

4,08 539,790 2.202,34

34 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 272)

7,50 134,050 1.005,38

35 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 269)

4,73 102,360 484,16

36 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 270)

5,71 125,487 716,53

37 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 271)

10,92 203,550 2.222,77

38 K215770X m2 Tall i desmuntatge de cobertura de panells tipus sandvitx i elements de
fixació en laterals de façana, amb equip d'oxitall i mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT.

(P - 268)

14,38 4,272 61,43

39 K2153C0X m2 Retirada d'aïllament injectat en coberta, entre les dues lànimes
metàl.liques, amb mitjans manuals i amb aspirador mecànic, i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 267)

4,08 12,790 52,18
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40 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la demolició
del graonat i el revestiment del mateix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 266)

35,43 8,935 316,57

41 K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 265)

38,53 5,558 214,15

42 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en
el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 23)

3,66 236,233 864,61

43 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en
el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 24)

6,98 120,274 839,51

44 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en
el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 25)

7,81 77,460 604,96

45 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 26)

1,31 595,070 779,54

46 K2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

5,25 499,061 2.620,07

EUR
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Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un
increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 296)

47 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un
increment per esponjament d'un 35%. (P - 297)

6,24 198,199 1.236,76

48 K2RA7LP0 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).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 299)

4,59 499,061 2.290,69

49 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 298)

12,45 198,199 2.467,58

TOTAL Capítol 01.01 28.184,26

Obra 01 Pressupost 20170316_LA PELEGRINA

Capítol 02 FONAMENTS

1 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament, de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 27)

9,93 263,085 2.612,43

2 1351BH40 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb una quantia segons plànols del projecte, d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 1)

131,11 101,763 13.342,15

3 EY01112X m Sanejat i repicat de fonaments existents per allotjament de les noves
riostres, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la
DT. (P - 249)

3,47 45,700 158,58

TOTAL Capítol 01.02 16.113,16

EUR
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Capítol 03 ESTRUCTURES

1 1451133X m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia
de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades segons plànols de projecte.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 2)

485,16 11,912 5.779,23

2 E44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura i amb cargols, segons els detalls dels plànos d'estructures.
(P - 32)

3,20 13,340 42,69

3 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 28)

1,49 186,900 278,48

4 44RC234X m Reparació de cap de jàssera metàl·lica, amb enderroc descobrint els
caps dels perfils laminats existents, raspallat i passivat de perfils
laminats deteriorats, col·locació amb connectors d'acer inoxidable
austenític, fixats amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, reintegració del volum amb morter
polimèric i reblert amb formigó estructural.
Criteri d'amidament: m de llargària de llosana realment reparat,
d'acord amb la DT.
(P - 18)

71,19 1,000 71,19

5 44M1322X u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 122 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
3,5-4,5 m d'amplària, col·locat sobre pilars de fábrica de maó de 30 x
30 cm, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 17)

1.690,26 1,000 1.690,26

6 44M13111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
0,8 a 1,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 16)

530,95 1,000 530,95

7 44SL2237 u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a
estructures laminats en calent S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim, amb execució
de forats, daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de biga col·locada, d'acord amb les
especificacions de la DT. (P - 19)

277,54 2,000 555,08

8 E44B5112 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, per a corretges, mitjançant unions soldades.
Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau

1,93 3.693,600 7.128,65

EUR
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SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30
microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la
soldadura. Inclús p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces
especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes
s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el
mateix grau de preparació de superfícies i emprimació. Inclou tots els
treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 31)

9 E4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 30)

1,34 749,105 1.003,80

10 14LFL78X m2 Formació de forjat sanitari de formigó armat, cantell 25 = 20+5 cm,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
amb cubilot, volum 0,096 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia 6
kg/m²; format per: bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó,
60x20x20 cm, inclús p/p de peces especials; capa de compressió de 5
cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
muret de suport de 60 cm d'altura de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x10 cm, acabat amb làmina asfàltica. Inclús p/p
d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra, formació de buits de ventilació en murs i formació de forats en
parets existents per a recolzament de les biguetes, cèrcols perimetrals
de planta i curació del formigó.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i els
increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.
(P - 8)

71,84 60,900 4.375,06

11 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades segons plànols de projecte.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 15)

199,14 9,108 1.813,77

12 145C12CX m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura
lliure de planta de fins a 3 m, cantell 22 cm, realitzada amb formigó
HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons plànols de projecte ;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

106,16 315,810 33.526,39

EUR
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10080, com a malla superior i inferior; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa, format
per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb
una de les seves cares plastificada, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig,
nervis , bigues i cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements
de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de
l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per
enduriment de formigons i morters. Sense incloure repercussió de
pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT. Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 4)

13 145C12CZ m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, inclinada, amb altura
lliure de planta de fins a 3 m, cantell 25 cm, realitzada amb formigó
HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons pànols del projecte ;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, com a malla superior i inferior; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa, format
per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb
una de les seves cares plastificada, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig,
nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per enduriment de
formigons i morters. Sense incloure repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT. Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 5)

109,12 25,650 2.798,93

14 145C12CW m2 Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura
lliure de planta de fins a 3 m, cantell 18 cm, realitzada amb formigó
HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia segons plànols de projecte ;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, com a malla superior i inferior; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa, format
per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb

102,20 17,600 1.798,72

EUR
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varetes i perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb
una de les seves cares plastificada, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig,
nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per enduriment de
formigons i morters. Sense incloure repercussió de pilars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT. Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 3)

15 14LDK78D m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó
armat, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de
0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i els
increments de material corresponents a retalls, lligams i
cavalcaments.No s'inclouen els encofrats dels cèrcols. (P - 7)

41,05 25,160 1.032,82

16 E61ZKVQ4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb fleix
d'acer laminat en fred, de 150 mm de llargària, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 38)

2,23 120,000 267,60

17 E61ZFX01 u Ancoratge de tancament primari de doble moviment, horitzontal i
vertical, amb platina de fixació tipus GEOANC o similar i omega amb
rodó diàmetre 5mm i 12 cm de llarg, tipus GEOANC 2 o similar, tot
d'acer inoxidable, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.
(P - 37)

8,42 197,000 1.658,74

TOTAL Capítol 01.03 64.352,36
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Capítol 04 COBERTES

1 E7C125AX m2 Aïllament amorf de gruix 5 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà
de densitat 35 kg/m3, injectat en tot el perímetre de la zona del ràfec,
fins a una profunditat de 15 cm. Inclou la neteja prèvia de la zona i la
retirada de l'aïllament existent en mal estat. Càrrega manual sobre
camió o contenidor. (P - 44)

9,63 12,790 123,17

2 45113TCX m2 Coberta plana transitable, tipo invertida, pendent del 1% al 5%, per a
trànsit de vianants per manteniment, composta de: formació de
pendents: formigó cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM
II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a
0,2 MPa, amb espessor medi de 10 cm; capa separadora,
impermeabilització monocapa adherida: làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; capa separadora

84,48 101,370 8.563,74

EUR
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sota aïllament: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, (150 g/m²); aïllament tèrmic: panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100
mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; capa
separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²); capa de protecció amb terratzo
rentat amb àcid col·locat col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús exterior, rejuntat amb morter de juntes de ciment
amb amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou elements especials
com minvells i aiguafons, reforç de membrana en aiguafons i carener,
junts de dilatació, etc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

(P - 20)

3 45119S0X m2 Coberta transitable, amb formació de pendents amb formigó de 150
kg/m3, impermeabilització amb una membrana de dues làmines
bituminoses LO 40-FP col·locada entre dues capes separadores i
acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica. inclou elements especials com minvells i aiguafons, amb
una repercussió de 0,2 m/m2 de minvell i 0,15 m2/m2 de reforç de
membrana en aiguafons i careners.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 21)

79,86 6,300 503,12

4 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 33)

12,42 7,000 86,94

5 E5ZHADJ4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada
amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 34)

32,81 9,000 295,29

TOTAL Capítol 01.04 9.572,26
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Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 E83E54FB m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants
cada 600 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara,
bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 60)

23,70 127,373 3.018,74

2 E7C13A3X m2 Aïllament amorf en reblert de cambres de gruix 10 cm, amb escuma de
poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, injectada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord

17,60 380,809 6.702,24

EUR
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amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 45)

3 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls
travats amb connector de fil d'acer galvanitzat, full exterior de paret de
passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x145x75 mm, col·locat
amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm de gruix,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la
compressió 60 kPa, de 40 mm de gruix i full interior format per paret
tancament de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, en
tram central. segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 9)

93,95 83,969 7.888,89

4 1612GEAX m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls
travats amb connector de fil d'acer galvanitzat, full exterior de paret de
passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x75 mm, col·locat
amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 10 cm de gruix i full
interior format per paret tancament de 20 cm de gruix de bloc de
morter de ciment col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col·locat manualment, i acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 10)

92,95 29,980 2.786,64

5 E612A53K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm,
d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 35)

38,95 85,598 3.334,04

6 K612BR12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina

27,34 289,101 7.904,02

EUR
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de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 300)

7 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 301)

19,01 60,901 1.157,73

8 E6524H5B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. (P - 39)

31,17 32,543 1.014,37

9 E61C4AAA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire,
incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts <
10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, i la utilització, si cal, de
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 36)

115,19 25,374 2.922,83

10 EAU15A2X m2 Envà mòbil bidireccional tipus MOVIDESMON o similar, format per
mòduls d'1,00 x2,20 m i 114 mm de gruix, amb panells d'aglomerat de
fusta amb acabat melamínico. Perfileria oculta, panells amb 1 corriola
superior, segellat inferior dels panells per mecanisme operable pel
costat i superior per juntes de contacte. Replegat dels panells sota la
mateixa guia . Atenuació acústica 45 dB . Inclou guia superior de
despalçament i elements de suspensió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació
de guies rodament i mòduls, i totes les operacions necessàries pel seu
correcte acabament. (P - 109)

345,47 17,600 6.080,27

11 E66AB09Y m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 225 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 41)

99,26 38,813 3.852,58

12 E66AA10X u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable o
corresissa i lateral fix, de 80 cm d'amplària i 225 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de
3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 40)

237,95 9,000 2.141,55

EUR
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13 E66E032X m2 Subministrament i muntatge de partició desmuntable formada per
mampara modular de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral
translúcid, junt entre vidres amb silicona, sense perfils entre mòduls,
amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini, extrusionat
i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels
taulers, d'alumini lacat estàndard. Fins i tot p/p de bastiments de base,
ferraments, rematades, segellat de junts, suports, trobades amb altres
tipus de paraments, col·locació de canalitzacions per a instal·lacions i
encaixos per a mecanismes elèctrics. Totalment acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació
del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu
correcte acabament. (P - 42)

169,16 39,974 6.762,00

14 E66E933X m2 Mòdul de porta de vidre, d'una fulla batent de vidre laminar de
seguretat de 6+6mm amb butiral translúcid, de 10 mm de gruix i
80x220 cm de llum de pas, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini, extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers, d'alumini lacat estàndard. Totalment
acabada.amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació
del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu
correcte acabament.

(P - 43)

337,69 20,130 6.797,70

15 1618K311 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. (P - 11)

40,22 7,480 300,85

TOTAL Capítol 01.05 62.664,45
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Capítol 06 AILLAMENT ACÚSTIC

1 E83E348X m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD32 de
ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, format per dues plaques de guix
laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant intermitja tipus
elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior planxa absorbent
acústica a base de fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar,
tot el conjunt formant una estructura autoportant amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, i els elements amortidors ( SILENT BLOCK
o similar) necessaris per garantir la separació entre el suport i el nou
conjunt aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 82 mm,
un pes de 33 kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw = 64dB,
segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  (P - 58)

50,32 89,760 4.516,72

EUR
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2 E83E348W m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD31 de
ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, format per dues plaques de guix
laminat de 15 mm de gruix i en la cara interior planxa absorbent
acústica a base de fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar,
tot el conjunt formant una estructura autoportant amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, i els elements amortidors ( SILENT BLOCK
o similar) necessaris per garantir la separació entre el suport i el nou
conjunt aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 80 mm,
un pes de 28 kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw = 63dB,
segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  (P - 57)

41,84 255,087 10.672,84

3 EATACS3M u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra
polida per a pintar, farcida de material fonoabsorvent i amb triple rivet
perimetral, amb dues fulles batents de 180 cm d'amplària, 200 cm
d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta
de tanca a pressió p/lleva+clau, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 106)

2.159,44 2,000 4.318,88

4 EATADR38 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra
polida per a pintar, farcida de material fonoabsorvent i amb triple rivet
perimetral, amb una fulla batent de 100 cm d'amplària, 200 cm
d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta
de tanca a pressió p/lleva, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 107)

1.250,84 1,000 1.250,84

5 E844MFAX m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, segons
referencia AI-TC32 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, amb
subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, model ST o
similar, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible
de 33 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de
suspensió, format per dues plaques de guix laminat de 15 mm de
gruix amb làmina aillant intermitja tipus elastomèrica de 5 kg/ m² , i en
la cara interior absorbent acústic i tèrmic a base de feltre de llana
mineral de roca de 50 mm de gruix i una densitat entre 60-70 kg/m3;
amb un gruix total de 132 mm i un índex global de reducció acústica
Rw = 80 dB, segons detalls del projecte. Inclou subministrament i
col.locació de banda amortiguadora PKB-2 o similar, en tot el
perímetre del sostre, composta per una lámina base de material
bituminos i una capa de material porós a base de fibres tèxtils . Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 67)

70,49 201,620 14.212,19

6 E7C72B1X m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra flotant (no inclòs en
aquest preu), segons referencia AI-SL105 de ACUSTICA INTEGRAL
SL, o similar, realitzat amb làmina ACUSTISOL o similar, formada per
una làmina elàstomèrica EPDM i un substrat compost de fragments de
cautxú reciclat, de 8 mm d'espessor i un pes de 5 kg/m², per a una
frequancia de treball superior a 33 Hz i una reducció a 125 Hz de
soroll d'impacte de 27 dB segons detalls del projecte, una làmina de
pàstic d'1 mm de gruix, per protegir i separar, preparat per a rebre una
base de paviment de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble banda amortiguadora
PKB-2 o similar, en tot el perímetre del terra, composta per una lámina
base de material bituminos i una capa de material porós a base de
fibres tèxtils . Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar

15,84 201,620 3.193,66
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la partida totalment finalitzada.      (P - 46)

7 E7CPA79X ut Plafó acústic tipus ACUSTIART, de Acústica Integral o similar, de
1500x1000 mm gruix 50 mm, format per una estructura d'alumini
perforat reblert de material absorbent de fibra de polièster tipus
ACUSTIFIBER F i revestit tot ell amb teixit, col.locat amb 4 punts
d'ancoratge per cada plafó amb barra roscada decorativa
SQUESELOCK o similar, cargols i tacs, segons detalls del projecte.
Coeficient mig d'absorció >0,70, pes de cada plafó 4,5 kg/m2,
coeficient d'absorció acústic mitjà = 0.95.
Criteri d'amidament: ut de plafó realment col.locat. (P - 50)

207,95 42,000 8.733,90

8 E83E348Z m2 Extradossat per a aïllament acústic, segons referencia AI-TD22 de
ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, format per subministrament i
col.locació de capa amortiguadora PKB-2 o similar, col.locada
perimetralment en la totalitat dels parament verticals, composta per
una lámina base de material bituminos i una capa de material porós a
base de fibres tèxtils; Subministrament i col.locació de dues plaques
de guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant intermitja tipus
elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior planxa absorbent
acústica a base de fibra de poliester tipus ACUSTIFIBER 40 o similar,
tot el conjunt formant una estructura autoportant amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, i els elements amortidors ( SILENT BLOCK
o similar) necessaris per garantir la separació entre el suport i el nou
conjunt aïllant acústic. Amb un gruix total de l'extradossat de 99 mm,
un pes de 38 kg/m² i un índex global de reducció acústica Rw = 65dB,
segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Inclou  (P - 59)

65,82 143,069 9.416,80

9 EATAFR34 u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra
polida per a pintar, farcida de material fonoabsorvent i amb triple rivet
perimetral, amb una fulla batent de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària,
83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dB(A), amb maneta de tanca
a pressió p/lleva i vidre de diàmetre 30cm incorporat a la fulla,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 108)

1.245,04 3,000 3.735,12

10 E844MFAZ m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, segons
referencia AI-TC22 de ACUSTICA INTEGRAL SL, o similar, format
per per subministrament i col.locació de capa amortiguadora PKB-2 o
similar, col.locada en la totalitat dels sostre existent, composta per
una lámina base de material bituminos i una capa de material porós a
base de fibres tèxtils; subministrament i col.locació de dues plaques de
guix laminat de 15 mm de gruix amb làmina aillant intermitja tipus
elastomèrica de 5 kg/ m² , i en la cara interior absorbent acústic i
tèrmic a base de feltre de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i
una densitat entre 60-70 kg/m3; amb subjecció al sostre amb
amortidor antivibratori d'acer, model ST o similar, amb carsassa
metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 38 kg/m2, entramat
ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, amb un gruix
total de 147 mm i un índex global de reducció acústica Rw = 80 dB,
segons detalls del projecte. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada. Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 68)

101,03 57,360 5.795,08

11 E7C72B1Z m2 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de terra flotant (no inclòs en
aquest preu), segons referencia AI-SL11 de ACUSTICA INTEGRAL
SL, o similar, realitzat amb panells de cautxú reciclat premsat
ACUSTILASTIC o similar, formada per plaques de 1000x500x50 mm, i

30,73 57,360 1.762,67
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un pes de 20 kg/m², per a una frequencia de treball superior a 12 Hz i
una reducció a 125 Hz de soroll d'impacte de 39 dB segons detalls del
projecte, col.locats sota una làmina de pàstic d'1 mm de gruix, per
protegir i separar, preparat per a rebre una base de paviment de
morter o formigó (no inclosa en aquest preu).
Inclou el subministrament i col.locació de doble banda amortiguadora
PKB-2 o similar, en tot el perímetre del terra, composta per una lámina
base de material bituminos i una capa de material porós a base de
fibres tèxtils . Inclou tots els materials i treballs necessaris per a deixar
la partida totalment finalitzada.      (P - 47)

12 E842R93X m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, referencia
ACUSTEC N-19 de ACUSTICA INTEGRAL, o similar, acabat
superficial amb vel de vidre color blanc, amb cantell recte, de 600x 600
mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica C segons
UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A2-s1, d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada
per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada
1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i
perfils secundaris formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 64)

34,80 57,360 1.996,13

13 E7CPA53X m2 Revestiment vertical amb plafó acústic de planxa perforada, amb un
coeficient de perforació del 28% , galvanitzada i prelacada de
3000x350 mm gruix 0,50 mm, color gris clar, amb absorbent interior a
base de llana mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3 de 50 mm de
gruix, i revestiment de vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques.
Classe d'absorció acústica A i coeficient d'absorció sonora mig = 1
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara,
bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.

(P - 49)

40,89 143,069 5.850,09

14 EAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus
accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de
dues fulles constitueixen una sola unitat. (P - 112)

278,51 2,000 557,02

TOTAL Capítol 01.06 76.011,94

Obra 01 Pressupost 20170316_LA PELEGRINA

Capítol 07 REVESTIMENTS

1 E7D2132X m2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant
projecció pneumàtica sobre elements lineals, de morter ignífug, reacció
al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en
combinació amb perlita o vermiculita, formant un recobriment
incombustible, fins a formar un gruix mínim de 17 mm i aconseguir una
resistència al foc de 90 minuts. Inclús p/p de maquinària de projecció,
protecció de paraments, fusteries i altres elements confrontants, i

16,15 172,000 2.777,80
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neteja.
(P - 51)

2 E7C966D1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70
kg/m3, de 50 mm de gruix amb malla metàl·lica, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 48)

6,13 366,940 2.249,34

3 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat, de 15
mm de gruix. Inclús p/p de preparació de la superfície suport,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de
la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

(P - 52)

14,57 329,621 4.802,58

4 E81126KX m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat, de 15 mm de
gruix. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície
del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 53)

19,80 19,498 386,06

5 E812111X m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, de 17 mm de gruix , format per una primera
capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els
paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de guix
d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat,
amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits
i mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior
a 3 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de metall, acabaments
amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

(P - 54)

8,30 705,131 5.852,59

EUR
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6 E812131X m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal i inclinat interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, de 17 mm de gruix, format per una
primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat
sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb pasta
de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o
acabat, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment
de buits i mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui
superior a 3 m. Inclús p/p de formació d'arestes i racons, guarnicions
de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç
de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

(P - 55)

8,47 277,440 2.349,92

7 E82A1B3L 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 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 56)

26,19 214,155 5.608,72

8 E83F3003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5
mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques. Inclou el tall de les carteles inferiors que sobresurten del
perfil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara,
bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 62)

11,48 174,160 1.999,36

9 E83E9432 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat de 36 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 61)

46,33 2,600 120,46

10 E86BADGX m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix,
acabat lacat color igual a la fusteria exterior, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm, inclós aïllament de planxa de poliestirè extruït
(XPS), segons UNE-EN 13164, de 60 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada amb
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 71)

59,07 17,160 1.013,64

11 E86BADGW m2 Folrat de parament horitzontal ( cornisa ) amb planxa d'alumini d'1,5
mm de gruix, acabat lacat color igual a la fusteria exterior, treballat al
taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb muntants cada 60 cm, inclós subjecció amb tauler
d'encenalls orientats OSB/3, de 15 mm de gruix, per a ambient humit
segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida, col·locada
amb fixacions mecàniques.

52,27 17,160 896,95
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 70)

12 E83QFC6X m2 Revestiment horitzontal amb perfil ondulat de planxa d'alumini
anoditzat i lacat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 120
mm, de 30 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12,5 i
13 cm4 i una massa superficial entre 3 i 3,5 kg/m2, acabat llis color
igual a la fusteria exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, inclós
aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN
13164, de 60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 63)

38,52 7,695 296,41

13 E8431133 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell ranurat
(C) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat,
sistema fix, format per perfils principals amb forma de T invertida 35
mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 65)

34,67 372,840 12.926,36

14 E8446105 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x
600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 66)

28,47 73,920 2.104,50

15 E84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya,
de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, amb acabat de la cara vista
lacat de color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició
horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de
perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb
perfil de reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades
mecànicament al sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 69)

46,52 19,950 928,07

16 E894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 72)

19,00 93,318 1.773,04

EUR
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17 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% (P - 75)

3,88 1.159,537 4.499,00

18 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% (P - 76)

4,43 277,440 1.229,06

19 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% (P - 73)

3,76 211,702 796,00

20 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% (P - 74)

4,47 19,498 87,16

21 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament
practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a
peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es
dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueixEn les portes
extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% (P - 78)

15,34 48,400 742,46

22 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament
practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a
peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es
dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix (P - 77)

15,63 74,360 1.162,25

23 E8EG8CMX m2 Arrimador ventilat de 2,25 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de
partícules orientades OSB/2, de 15 mm de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10
cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70
mm d'amplària amb els cantells arrodonits. Inclou envernissat al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 2
capes d'acabat , amb la superfície mat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 79)

32,67 210,226 6.868,08

24 E8JAU010 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa preformada
d'alumini anoditzat de color igual a la fusteria exterior, d'1,2 mm de
gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 80)

16,40 43,250 709,30

EUR
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25 E8KA7P63 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat color igual a la fusteria
exterior, d'1,5 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 81)

21,02 57,250 1.203,40

26 E8KA7P6X m Folrat dels laterals dels forats de façana, amb planxa d'alumini lacat
color igual a la fusteria exterior, d'1,5 mm de gruix, de entre 200 i 400
mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 82)

17,36 121,250 2.104,90

27 E8L122BX m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 110
cm, col·locada amb morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S
i formigó HA-25/F/10/IIa (P - 83)

19,75 8,000 158,00

28 E8L122HX m Llinda de peça ceràmica d'amplària 15 cm, alçària 20 cm, llargària 170
cm, col·locada amb morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S
i formigó HA-25/F/10/IIa (P - 84)

26,82 10,000 268,20

TOTAL Capítol 01.07 65.913,61
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Capítol 08 PAVIMENTS

1 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 85)

7,40 116,056 858,81

2 E9G4F68Z m2 Paviment de formigó continu, amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, amb additiu per a evitar la retracció, de
15 cm de gruix, de consistència fluïda i contingut en fibres de
polipropilé, grandària màxima del granulat 12 mm, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
B500T UNE-EN 10080, escampat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge mecànic, i tractat superficialment mitjançant remolinador i
polidora mecànics; amb làmina de polietilè com a capa separadora
sota el paviment. Inclús p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó, estesa i vibrat del formigó, embroquetat o
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment, remolinat y polit mecànic de tota la superfície fins
aconseguir un acabat llis i brillant i neteja final de la superfície acabada
mitjançant aigua a pressió. Inclou la col.locació d'una làmina
separadora de polietilè col.locada no adherida, Protecció perimetral en
parets i pilars i tractament anti pols, formació de junts de retracció i
dilatació mitjançant tall amb disc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada
expressament per la DF.Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas
que sigui necessari.

(P - 87)

29,11 580,280 16.891,95

3 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent

5,67 366,560 2.078,40

EUR
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a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 86)

4 E9P67A78 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i
de gruix de 3,2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i
soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 88)

27,79 251,730 6.995,58

5 E9QG9G6H m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9
mm, de fusta de cirerer envernissat, de llargària > 1900 mm,
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 3 llistons per
post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit
de 3 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 89)

43,02 114,830 4.939,99

6 E9V84A75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb
4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 92)

35,10 35,550 1.247,81

7 E9S11220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, platina /rodó, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines verticals de 20x2 mm, i rodons horitzontals, fixats
electrosoldats a platina d'acer; en peces de 1000x500 mm, col·locat

(P - 90)

68,16 5,580 380,33

8 E9UAA012 m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent
a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <=
1 m:  No es dedueixen
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% (P - 91)

9,81 300,490 2.947,81

9 EQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat (P - 248)

309,63 5,500 1.702,97

TOTAL Capítol 01.08 38.043,65
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Capítol 09 FUSTERIA EXTERIOR

1 EANV3683 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que
és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments. (P - 99)

27,02 2,000 54,04

EUR
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2 1A1EF3AX m2 Tancament exterior fix, amb perfileria d'alumini lacat color, de preu alt i
classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
4+4/10 mm/8 mm. Segons detalls de projecte, inclou tots els treballs i
materials necessaris per a deixar la partida totalment acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra,
executada segons les especificacions de la DT. (P - 14)

163,12 74,308 12.121,12

3 1A1ED2AX m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 6 m2,
amb balconera d'alumini lacat de dues fulles batents amb perfils de
preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de
base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra
d'aire 4+4/10 mm/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra,
executada segons les especificacions de la DT. (P - 13)

262,40 22,695 5.955,17

4 1A1E43AX m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 2m2,
amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscilobatent amb perfils de preu
alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base
de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
4+4/10/8 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra,
executada segons les especificacions de la DT. (P - 12)

283,12 12,326 3.489,74

5 KADGU02X u Porta de planxa perforada d'acer de dues fulles batents amb bastiment
amb perfil laminat d'acer, per a un buit d´obra de 190x90 cm, com a
màxim, amb pany i passadors, col·locada (P - 302)

184,78 5,000 923,90

6 EAZPA230 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus
accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de
dues fulles constitueixen una sola unitat. (P - 112)

278,51 2,000 557,02

TOTAL Capítol 01.09 23.100,99
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Capítol 10 FUSTERIA INTERIOR

1 EANDA840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat
arrebossat o enguixat, muntada (P - 96)

194,12 1,000 194,12

2 EANV3483 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que
és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments. (P - 98)

24,37 1,000 24,37

3 EANV3383 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que
és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments. (P - 97)

23,04 3,000 69,12

4 EANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que
és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments. (P - 93)

27,77 6,000 166,62

5 EANA61D6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que
és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de

31,64 1,000 31,64

EUR
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bastiments. (P - 94)

6 EANA61F6 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que
és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments. (P - 95)

41,31 6,000 247,86

7 EAQDD486 u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210
cm alçària , per a pintar, de cares llises i de fusta xapada, col·locada.
Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt
sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.

(P - 101)

166,91 6,000 1.001,46

8 EAQDD48X u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 120 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i de fusta xapada,
col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt
sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.

(P - 102)

208,49 1,000 208,49

9 EAQDD48Z u Porta interior batent, cegar, de 40 mm de gruix, 150 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i de fusta xapada,
col·locada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'esmalt
sintètic, tapajunts, galzaes i amb ferraments de penjar i de tanca.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.

(P - 103)

247,73 6,000 1.486,38

10 EAQFF21B u Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 160x 210 cm, de
cares llises, acabat superficial amb fusta de pi per a pintar, ferratges
de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada. Inclou pintat a l'esmalt sintètic
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat a l'esmalt sintètic, i amb ferraments. (P -
104)

389,11 1,000 389,11

11 EAP371F6 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per
a pintar per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que
és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments. (P - 100)

78,09 5,000 390,45

12 EAQSD25X u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 190 cm i 40 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 105)

210,38 10,000 2.103,80

TOTAL Capítol 01.10 6.313,42
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Capítol 11 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 EB32U05X m2 Reixa metàl·lica per a formació de barana d'escala, composada per
bastidor de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6
mm, i barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent

75,90 22,535 1.710,41

EUR
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de diàmetre 10 mm. , d'alçada variable i forma segons detalls del
projecte. Tots els elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a
un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració
en taller i fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó
amb varetes roscades i pasta química i ajustament final en obra. Inclou
tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.
(P - 116)

2 EB32U05W m2 Barana d'escala, composada per bastidor de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x6 mm, i barrots verticals de rodó de
perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm. , d'una
alçada entre 100 - 120 cm, variable i forma segons detalls del projecte.
Tots els elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració
en taller i fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó
amb varetes roscades i pasta química i ajustament final en obra. Inclou
tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada.
(P - 115)

72,77 42,260 3.075,26

3 EB14B9LX m Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per
tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports
metàl·lics soldats als barrots i / o fixats al parament mitjançant
ancoratge mecànic per cargolat. Inclús p/p de replanteig dels suports,
fixació dels suports al parament i fixació del passamans als suports.
Elaborat en taller i muntat a obra. Totalment acabat. (P - 114)

35,06 25,200 883,51

4 EB1216BX m Subministrament i col·locació de barana en forma recta, de 140 cm
d'altura en un extrem i 210 en ll'altre, situat entre les dues rampes de
la planta altell, formada per: bastidor compost de barana superior i
inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm
i muntants de platina en forma de T de perfil massís d'acer laminat en
calent de 40 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per
reblert dels buits del bastidor compost de tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de frondosa, treballat al taller. Fixada
mecànicament, segons detalls de l projecte. Inclús p/p de potes
d'agafament i fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb
tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final
a obra. Totalment acabada i inclou envernissat amb vernís sintètic,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues
d'acabat, amb la superfície mat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 113)

103,35 7,150 738,95

5 KB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de
perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1
mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, ancorada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. Inclou la col.locació de
elements rigiditzadors (segons detalls del projecte) en la part superior,
col.locats ancorats a la estructura.  (P - 303)

91,44 18,600 1.700,78

6 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 - 117)

91,30 1,050 95,87

7 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 118)

498,99 1,000 498,99

8 EB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb
caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm, fixada mecànicament al
parament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons

25,55 25,000 638,75
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les especificacions de la DT. (P - 119)

TOTAL Capítol 01.11 9.342,52

Obra 01 Pressupost 20170316_LA PELEGRINA

Capítol 12 SANEJAMENT I LAMPISTERIA

1 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 121)

15,89 6,350 100,90

2 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 120)

14,14 53,800 760,73

3 ED15G671 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 122)

11,98 17,500 209,65

4 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb
banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part
proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà,
col·locat adherit superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls. (P - 123)

10,34 67,250 695,37

5 ED351D56 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 124)

92,25 13,000 1.199,25

6 ED354J86 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 125)

297,10 3,000 891,30

7 ED7K3344 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 127)

79,06 101,600 8.032,50
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8 ED7K3324 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 126)

49,58 27,500 1.363,45

9 ED7K687S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 128)

39,69 7,420 294,50

10 EJ13B62C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <=
53 cm, de color suau i preu mitjà, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 205)

98,95 6,000 593,70

11 EJ13B62Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
<= 53 cm, de color suau i preu mitjà, col·locat sobre peu.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 206)

124,08 3,000 372,24

12 EJ14BB2Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color suau, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 207)

241,69 9,000 2.175,21

13 EJ18LPAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, 130
a 140 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu
mitjà, encastada a un taulell de cuina.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 208)

112,58 3,000 337,74

14 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 209)

70,01 1,000 70,01

15 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 211)

60,72 6,000 364,32

16 EJ2311DG u Aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat,
preu superior, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 210)

67,71 3,000 203,13

17 EJ24813E u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada d'1´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 212)

124,46 9,000 1.120,14

18 EJ2851FG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de
maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 214)

87,75 1,000 87,75

19 EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades
de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 213)

71,80 2,000 143,60
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20 EJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 215)

132,61 1,000 132,61

21 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
218)

64,83 3,000 194,49

22 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 219)

243,04 3,000 729,12

23 EJ33B1NF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 32 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació
AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 216)

38,75 9,000 348,75

24 EJ38B4RF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera,
d'ABS, de 32 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII
segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 217)

29,37 3,000 88,11

TOTAL Capítol 01.12 20.508,57
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Capítol 13 INSTAL.LACIONS

Capítol (1) 01 INSTAL.LACIO ELECTRICA

1 EG1B045A u Partida alçada, per fer butlletins, legalització i acompanyar inpecció i
taxes de l'ECA.

(P - 153)

1.357,46 1,000 1.357,46

2 EG1B045P u Partida alçada, per fer la legalització de la instal·lació del subministre
de socors, butlletins i acompanyar inspecció i taxes de l'ECA.

(P - 156)

693,52 1,000 693,52

3 EG116H6A u Caixa seccionament de 400 A tipus 446154, caixa de protecció de
polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema
Unesa número 7 , 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 -
148)

182,00 2,000 364,00

4 KG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 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 comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, amb
protecció diferencial amb toroïdal regulable i retardable, col·locat
superficialment, col·locat superficialment. També compren el conjunt
trif. de trafos, relè electrònic regulable. multigama, bandeja 66
perforadaPVC-11 60x200 gris amb tapa.  Etc.

Compren la TMF-10 amb tot l'aparellatge, proteccions i petit material,
totalment instal·lada i en servei.
(P - 318)

1.526,40 1,000 1.526,40

5 KG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de
20,78 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 30 A, format per conjunt de

871,72 1,000 871,72
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caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (amb els
fusibles), sense equip de comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30
A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA. amb protecció
diferencial amb toroïdal regulable i retardable, col·locat superficialment.
També compren el conjunt trif. de trafos, relè electrònic regulable
multigama, bandeja 66 perforadaPVC-11 60x200 gris amb tapa, etc.
Compren la TMF-1 amb tot l'aparellatge, proteccions i petit material,
totalment instal.lada i en servei.
(P - 317)

6 EG48U1TÑ u Quadre de commutació automàtica temporitzada entre els dos
subministres trifàsics, (subministre normal i subministre de socors)
per una potencia de 50 Kw.

Quadre de material plàstic amb porta amb panys i grau de protecció
IP65, muntat superficialment. Totalment instal·lat i en servei amb tot el
material necessari pel seu bon funcionament.
(P - 182)

1.040,43 1,000 1.040,43

7 EG116H62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
400 A, segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment.
Compren l'esquema 10 ontemperie buc, barreta secc. NH-O aM., pica
T.T. 1.5x14 d., brida connexions BCP-14, cable Aceflex RV-K 0.6/1Kv.
1x70 negre, etc. totalment instal.lat i en servei. (P - 147)

265,95 2,000 531,90

8 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions permanents i 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 - 181)

545,26 2,000 1.090,52

9 EG1AU020 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 4 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
550x750x175 mm, col·locat.

Compren a més de la instal.lació del nou qudre, la retirada del quadre
existent, la part de paleta per ampliar el forat per encaixar el quadre,
encaixar-lo i repas. Totalment acabat. (P - 152)

368,69 4,000 1.474,76

10 FG1B0A59 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, porta amb
pany,  fixat a columna per exterior, IP65, totalment instal.lat. (P - 257)

333,46 1,000 333,46

11 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material
autoextingible, amb porta, per a 48 mòduls i muntatge superficial (P -
149)

63,90 13,000 830,70

12 KG144K02J1XB u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i pany, per a
quatre fileres de divuit mòduls i muntada superficialment. Article: ref.
68964-31 de la sèrie Armaris de distribució de superfície de SIMON (P
- 316)

92,68 6,000 556,08

13 EG16132S u Caixa de proba de terres  IP-54,  de superfície (P - 151) 28,53 1,000 28,53

14 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada (P - 150)

8,05 20,000 161,00

15 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 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 - 157)

3,47 50,000 173,50

16 EG21H71H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 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 - 158)

4,11 60,000 246,60

17 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 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

1,11 600,000 666,00
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J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 159)

18 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 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 - 160)

1,27 600,000 762,00

19 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 - 161)

1,47 100,000 147,00

20 EG2A3GA1 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de
50x100 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim, muntada
sobre paraments (P - 165)

8,62 90,000 775,80

21 EG2A1202 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm i muntada
superficialment (P - 164)

6,84 100,000 684,00

22 EG2C1841 m Safata aïllant de PVC llisa, de 50x100 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada directament sobre paraments verticals (P - 166)

15,23 70,000 1.066,10

23 EG2DF3E1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i
amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 167)

12,28 150,000 1.842,00

24 EG2DF3F4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 168)

17,07 100,000 1.707,00

25 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 162)

1,83 50,000 91,50

26 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 163)

4,35 50,000 217,50

27 EG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 170)

31,67 25,000 791,75

28 EG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 171)

30,05 26,000 781,30

29 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 172)

30,45 70,000 2.131,50

30 EG414D9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 173)

31,13 12,000 373,56

31 EG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 174)

31,67 11,000 348,37

32 EG414D9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 175)

33,04 2,000 66,08

33 EG414DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 176)

53,63 2,000 107,26
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34 EG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 177)

55,82 5,000 279,10

35 EG414DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 178)

56,90 8,000 455,20

36 EG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 179)

59,68 11,000 656,48

37 EG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 180)

103,29 4,000 413,16

38 KG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 335)

137,35 1,000 137,35

39 KG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 336)

145,09 2,000 290,18

40 KG415DJO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 337)

202,40 1,000 202,40

41 KG415DJW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 338)

243,37 2,000 486,74

42 KG41HBNP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A
d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, regulable, amb 4 pols i 4 relès i
bloc de relès magnetotèrmic estàndard, compren també els toroïdals
de cada fase per la protecció diferencial i tot el petit material, de 36 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P -
339)

569,72 1,000 569,72

43 KG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 341)

71,12 4,000 284,48

44 KG42129HJ1JV u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN. Article: ref. 78240-62 de la serie Interruptors diferencials
gama domèstica de SIMON (P - 347)

63,62 58,000 3.689,96

45 KG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 342)

112,43 4,000 449,72

46 KG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 340)

139,16 2,000 278,32
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47 KG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 40 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 - 345)

133,64 2,000 267,28

48 KG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 40 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 - 346)

206,28 2,000 412,56

49 KG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 343)

153,64 1,000 153,64

50 KG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 344)

243,03 1,000 243,03

51 EG61303A u Caixa de mecanismes, d'un element per encastar a canal de pvc. o
alumini, preu mitjà, encastada (P - 184)

1,91 20,000 38,20

52 EG61L021ITH6 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt ref.
27821-35 de la serie Caixes de superfície Simon 27play de SIMON ,
muntada superficialment (P - 185)

12,10 10,000 121,00

53 EG613031 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu mitjà, encastada (P -
183)

2,12 15,000 31,80

54 EG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 186)

9,49 20,000 189,80

55 KG621J92IWF7 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75251-39 + ref. 75010-30 de
SIMON , encastat (P - 350)

20,78 4,000 83,12

56 KG621G92IWC u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjàref. 26201-39 + ref. 28010-30 de SIMON , encastat (P
- 349)

10,18 10,000 101,80

57 KG62199TC8DYu Interruptor de targeta, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tapa frontal, preu alt ref. 18068-AN de la sèrie Iris de BJC ,
encastat més pany elèctric i part proporcional des sofware i harware
pel control i programació de les targetes.
Compren l'interruptor, el contactor caixa de mecanismes, part
proporcional de conductor elèctric, petit material i totalment instal·lat.
(P - 348)

172,48 5,000 862,40

58 EG628HD2C2Z u Interruptor regulable, de tipus modular, 10 AX/250 V, preu mitjà ref.
U3.213.18 de la serie UNICA d'EUNEA , muntat sobre bastidor o caixa
(P - 187)

20,92 2,000 41,84

59 EG681122 u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat

Interruptor regulable de Philips model Universidad ID 8620/00 Dali,
dimer o similar. (P - 194)

163,37 10,000 1.633,70

60 EG63D15R u Presa de corrent de per encastar a canal o a caixa de superfície,
bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment (P - 189)

8,71 30,000 261,30

61 EG63D15Ñ u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a
caixa de superfície, tetrapolar amb presa de terra, (4P+T), 32 A 400 V,
amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment (P - 188)

36,60 2,000 73,20
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62 EG63D15S u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a
caixa de superfície, tetrapolar amb presa de terra, (4P+T), 16 A 400 V,
amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment (P - 190)

20,67 5,000 103,35

63 EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat
(P - 191)

2,45 20,000 49,00

64 EG671122C8G4 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 18002
de la serie Iris de BJC , col·locat (P - 192)

4,29 10,000 42,90

65 EG671132C8G7 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu mitjà ref. 18003
de la serie Iris de BJC , col·locat (P - 193)

6,90 15,000 103,50

66 FG151832 u Caixa modular de plàstic, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment amb tres bases monofàsicas schuko de 16 A. i una
base trifasica tipus Cetac de 16 A. amb les corresponets proteccions
magnetotermiques en la mateixa caixa.

Totalment instal.lada i connectada. (P - 256)

68,49 1,000 68,49

67 KG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb baixa
emissió fums, col·locat en tub o canal. (P - 331)

0,73 3.500,000 2.555,00

68 KG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb baixa
emissió fums, col·locat en tub o canal. (P - 332)

0,85 2.500,000 2.125,00

69 KG321156 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub o canal., (P - 333)

1,85 300,000 555,00

70 KG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
319)

1,32 100,000 132,00

71 KG312334 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 tub (P -
320)

1,60 700,000 1.120,00

72 KG312354 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 tub (P - 321)

3,55 300,000 1.065,00

73 KG312374 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
322)

6,53 50,000 326,50

74 KG312534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 323)

1,89 300,000 567,00

75 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
324)

4,16 500,000 2.080,00

76 KG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
325)

5,50 35,000 192,50

77 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
326)

7,83 25,000 195,75

78 KG312584 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
327)

10,98 10,000 109,80

79 KG3125A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta

22,82 20,000 456,40
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del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
328)

80 KG3125B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 70 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
329)

32,25 20,000 645,00

81 KG3125C4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 95 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
330)

41,39 15,000 620,85

82 KG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 334)

5,97 40,000 238,80

83 FGD1222E 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 - 258)

22,43 6,000 134,58

84 KG144602 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres
fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 315)

61,36 0,000 0,00

85 E4445325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Perfil rectangular per suportar safates i canals d'instal·lacions i barres
de focus, les característiques de les mateixes es definiran duran la
direcció d'obra.
(P - 29)

1,74 200,000 348,00

86 GM111110 u Detector d'infrarrojos amb temporització, amb actuació dierecta sobre
l'enllumenat , segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat o de superfície. (P - 259)

29,04 11,000 319,44

TOTAL Capítol (1) 01.13.01 50.700,64

Obra 01 Pressupost 20170316_LA PELEGRINA

Capítol 13 INSTAL.LACIONS

Capítol (1) 02 LLUMINARIES

1 EH61R2C9 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Lluminària totalment instal·lada, compren tot el petit material, fixació al
sostre, tubs de fluorescència, part proporcional de la instal·lació
elèctrica i totalment instal·lada i en funcionament.
(P - 203)

68,43 45,000 3.079,35

2 EHB1U010 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V LED37S/840 PSU
W60L60  o similar.
Característiques :Flux lluminós (Lluminària): 3700 lm. Flux lluminós
(Làmpades): 3700 lm. Potencia de las lluminàries: 37.5 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Códi CIE Flux: 59 87 97 100
100. Làmpada: 1 x LED37S/840/- (Factor de correcció 1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa. (P - 204)

125,40 37,000 4.639,80

3 EH113524 u Lluminària suspesa o adossada PHILIPS SM120V LED27S/840 PSU
W60L60 o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2700 lm. Flux lluminós
(Làmpades): 2700 lm. Potencia de las lluminàries: 24.5 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 59 87 97 100
100. Làmpada: 1 x LED27S/840/- (Factor de correcció 1.000).

113,68 30,000 3.410,40
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Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa.

(P - 195)

4 EH11352A u Lluminària  PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840. o similar.
Caracteristiques : Flux lluminós (Lluminària): 1100 lm. Flux lluminós
(Làmpades): 1100 lm. Potencia de las lluminàries: 11.0 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi CIE Flux: 61 90 98 100
100. Làmpada: 1 x LED10S/840/- (Factor de correcció 1.000).

Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa.

(P - 196)

37,43 22,000 823,46

5 EH11352G u Lluminària PHILIPS BY120P G3 1xLED1055/840 WB o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 10500 lm. Potencia de
las lluminàries: 85.0 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100.
Codi CIE lux: 69 94 99 100 100. Làmpada: 1 x LED105S/840/- (Factor
de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa.

(P - 201)

277,92 16,000 4.446,72

6 EH11352B u Lluminària PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000 lm. Flux lluminós
(Làmpades): 4000 lm. Potencia de las lluminàries: 38.0 W.
Classificació lluminàries segond CIE: 97. Codi CIE Flux: 48 81 95 97
100. Làmpada: 1 x LED40S/840/- (Factor de correcció 1.000).
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa.

(P - 197)

70,31 7,000 492,17

7 EH11352C u Lluminària tipus aplic PHILIPS WL 120V LED 165/830 PRS GR o
similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700 lm. Potencia de
las lluminàries: 24 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi
CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa.

(P - 198)

58,01 3,000 174,03

8 EH11352D u Punt de llum tipus encastat PHILIPS BBG 120 LED 36 - 5.3 W. -
2700 -GU10 WH 50W  o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 16700 lm. Potencia de
las lluminàries: 24 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi
CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa.

30,78 17,000 523,26
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(P - 199)

9 EH11352E u Lluminària tipus downlight PHILIPS DN125B LED205/830 PSR WH o
similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 2000 lm. Potencia de
las lluminàries: 24 W. Classificació lluminàries segons CIE: 100. Codi
CIE Flux: 59 87 97 100 100.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa.

(P - 200)

50,74 8,000 405,92

10 EH11352K u Lluminària PHILIPS LL121X 1 LED 455/840 V WB o similar.
Característiques : Flux lluminós (Lluminària): 4000 lm. Flux lluminós
(Làmpades): 4500 lm. Potencia de las lluminàries: 38.0 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 97. Codi CIE Flux: 48 81 95 97
100. Làmpada: LL121X 1 LED 455/840 V WB- (Factor de correcció
1.000).
Compren la lluminària totalment instal·lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i període de la mateixa.

(P - 202)

152,86 32,000 4.891,52

TOTAL Capítol (1) 01.13.02 22.886,63
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Capítol (1) 03 INFORMATICA

1 EP74CD31DLI3 u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12
unitats, amb capacitat fins a 72 llocs de treball, per a xarxa de
categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 1500 x 600 x 400 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre
securitzat amb pany i clau ref. VD0.112.36U6 de la sèrie UNICA
SYSTEM d'EUNEA , col·locat (P - 237)

1.416,32 1,000 1.416,32

2 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, no gestionable, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P
- 239)

116,24 3,000 348,72

3 EP7E111C u Conversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 ports 100 Mbps de fibra optica amb
connector tipus SC, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col·locat i connectat (P - 238)

157,17 1,000 157,17

4 EP7ZE071 u Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko 2P+T de 16 A i 250
V, amb filtre d'antiparàsits, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 242)

105,08 1,000 105,08

5 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a 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 -
235)

1,29 2.000,000 2.580,00

6 KP731J810002 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament ref. VD5.477
de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA , muntat sobre suport de mòdul
estret. Altres articles: ref. VDI88200 de la serie Llocs de treball
d'Infraplus de HIMEL (P - 354)

15,81 140,000 2.213,40

7 EG2A1202 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm i muntada
superficialment (P - 164)

6,84 40,000 273,60

8 EG2DF3E1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i
amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements

12,28 40,000 491,20
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de suport (P - 167)

9 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE
802.11 b/g, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb
protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a us interior, instal.lat superficialment i
connectat (P - 240)

276,43 10,000 2.764,30

10 EP7ZA211 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 1
ventilador de tipus centrífug, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 1200 m3/h, col·locat (P - 241)

324,19 1,000 324,19

11 EP7394E2JH8M u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de mòdul ample
doble, amb quatre bases monofàsiques tipus schucko, amb connector
RJ45 quàdruple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà ref. S096CF/9 de la serie CAT.6
FTP (apantallats) de SIMON , muntada sobre caixa o bastidor.

Compren tot el material i totalment instal.lada (connexions de veu i
dades i les bases monofàsiques també connectades) (P - 236)

119,19 42,000 5.005,98

TOTAL Capítol (1) 01.13.03 15.679,96
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Capítol (1) 04 CLIMATITZACIÓ

1 EG1B045I u Partida alçada, per legalitzalitzar la instal.lació de climatització, fer els
certificats i acompanyar inpecció i taxes de l'ECA.

(P - 155)

1.508,36 1,000 1.508,36

2 KEG13119 u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 1,7 kW a 1.9 Kw. fred/calor, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret
amb una capacitat nominal de refrigeració de 1.7 Kw. i de calefacció
de 1.9 Kw. i 29 dB(A). Model PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba
d'aigua i petit material per la seva instal.lació, es a dir, compren la
unitat interior totalment instal.lada i en servei. (P - 306)

629,53 0,000 0,00

3 KEG1311A u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, 2.8 kW a 3.2 Kw. fred/calor, amb alimentació monofàsica
de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret
amb una capacitat nominal de refrigeració de 2.8 Kw. i de calefacció
de 3.2 Kw. i 29 dB(A). Model PKFY-P25VBM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba
d'aigua i petit material per la seva instal.lació, es a dir, compren la
unitat interior totalment instal.lada i en servei. (P - 307)

643,08 6,000 3.858,48

4 KEG1311B u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 3.6 kW. i 4 Kw. en fred/calor, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret
amb una capacitat nominal de refrigeració de 3.6 Kw. i de calefacció i
4 Kw. en calor i 29 dB(A). Model PKFY-P32VHM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba

653,80 3,000 1.961,40
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d'aigua i petit material per la seva instal.lació, es a dir, compren la
unitat interior totalment instal.lada i en servei. (P - 308)

5 KEG1311D u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 5.6 kW i 6.3 Kw. en fred/calor, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret
amb una capacitat nominal de refrigeració de 6.3 Kw. i de calefacció
de 5.6 Kw. i 29 dB(A). Model PKFY-P50VHM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba
d'aigua i petit material per la seva instal.lació, es a dir, compren la
unitat interior totalment instal.lada i en servei. (P - 309)

690,79 10,000 6.907,90

6 KEG1311E u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 7.1 kW i 8 Kw. en calor/fred, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret
amb una capacitat nominal de refrigeració de calefacció i de 8 Kw. en
fred i 29 dB(A). Model PKFY-P63VKM-E, gama CITY MULTI (R410a)
de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba
d'aigua i petit material per la seva instal.lació, es a dir, compren la
unitat interior totalment instal.lada i en servei. (P - 310)

855,77 2,000 1.711,54

7 KEG1311F u Unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 11.2 kW de potència frigorífica a 12.5 Kw. en calor, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

Subministre, muntatge i posta en servei de l'unitat interior tipus paret
amb una capacitat nominal de refrigeració de 11.2 kW a 12.5 Kw. en
fred/calor. i 29 dB(A). Model PKFY-P100VKM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.
Compren la part poporcional d'accesoris auxiliars de muntatge, bomba
d'aigua i petit material per la seva instal.lació, es a dir, compren la
unitat interior totalment instal.lada i en servei. (P - 311)

1.056,01 1,000 1.056,01

8 EED541A3 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb
ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, amb 130 a 145 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, , amb
alimentació elèctrica de 400 V, i fluid frigorífic R410 A, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat exterior model PUHY-P1050YSKB-A1, tipus bomba de calor,
INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 130 Kw.  a 145 kW fred/calor. o similar.
Compren tota la unitat exterior amb tot el petit material necessari
(antivibratoris de molla, etc.). Totalment instal.lada i en servei.

(P - 132)

34.753,29 1,000 34.753,29

9 EED541AA u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb
ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, amb 15.5 Kw. en fred i 18
Kw. en calor, amb alimentació elèctrica de 400 V, i fluid frigorífic R410
A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat esterior model PUMY-P140VKM2 tipus INVERTER (Serie
MULTI-S), gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC,
monofásica de 15.5 Kw. en fred i 18 Kw. en calor. Serie Multi-S, gama
CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar.

Compren les dues unitats exteriors totalment instal.lades i en servei.
(P - 133)

5.975,25 1,000 5.975,25
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10 KED5717BH05 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model
SPEZ-400YKA de la casa Mitsubishi o similar. Compren una unitat
interior per conductes model PEA-RP400GAQ i dues unitat exteriors
PUHZ-P200YHA, per a sistemes de 2 tubs, amb 38 kW en fred i 44
kw. en calor, de 12.47 a 13.43 kW de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del
compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos,
bomba d'aigua per condensats, antivibradors i accessoris de càrrega
de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
totalment instal.lada ( unitats esteriors amb antivibratoris i unitat
interior amb tota la estructura necessaria per suportar l'equip fixat al
sostre i amb antivibratoris de molla).

Sala d'actes.

(P - 305)

9.891,65 1,000 9.891,65

11 KED5717BH05Nu Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model
SPEZ-500YKA de la casa Mitsubishi o similar. Compren una unitat
interior per conductes model PEA-RP500GAQ i dues unitat exteriors
PUHZ-P250YHA, per a sistemes de 2 tubs, amb 44 kW en fred i 54
kw. en calor, de 17.1 a 18.36 kW de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor
DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, bomba d'aigua
per condensats, antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal.lada ( unitats esteriors amb antivibratoris i unitat interior amb tota
la estructura necessaria per suportar l'equip fixat al sostre i amb
antivibratoris de molla).

Sala d'actes

(P - 304)

12.732,65 1,000 12.732,65

12 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 - 131)

4,56 15,000 68,40

13 EEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x300 mm, d'aletes separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 135)

31,05 15,000 465,75

14 EEKCA4FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre,
regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor
circular (P - 138)

25,56 14,000 357,84

15 EEV53100 u FGENERGY de Mitsubishi o similar. Subministra, muntatge i posta en
funcionament de funció addicional per l'establishment d'accions
d'estalvi d'energia per diferencials de temperatura i/o consum real,
monitorizació de consums i eficiència de las unitats. Per l'ampliació de
un control AG-150A, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Pel
control per consum elèctric s'instal·laran els corresponents batímetres i
plaques de connexió PAC-YG60MCA. Tot  inclòs i en servei. (P - 142)

1.559,03 1,000 1.559,03

16 EEV53200 u PAR-W21MAA-J de Mitsubishi o similar. Subministra, muntatge i posta
en funcionament de ´´Control Remoto Sencillo´´, gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, per unitats ATW / HWS. Model
PAR-W21MAA-J. Tot inclòs,  accessoris de muntatge, etc . (P - 143)

224,82 1,000 224,82

17 EEV5320A u PAR-32MAA de Mitsubishi o similar. Subministre, muntatge i posta
en funcionament de ´´Control Remoto Sencillo (Deluxe)´´ amb pantalla
LCD retroil.luminada, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC,
para 1 g./16 uds. Model PAR-32MAA. Tot inclòs, accessoris,
muntatge, etc. (P - 144)

125,04 16,000 2.000,64

18 EEV53400DJ6X u EW-50E de Mitsubishi o similar. Subministre, muntatge i posta en
funcionament de ´´Control EW-50E´´ basat en servidor web, amb
funcions d'expansor del control AE-200E, gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, per 50 g./50 uds. Modelo EW-50E. Tot
inclòs,  accessoris, muntatge, etc. (P - 146)

1.653,91 1,000 1.653,91
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19 EEV5320H u PZ-61DR-E o similar. Subministra, muntatge i posta en funcionament
de control remot amb programació setmanal, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, o similar per 1 grup de fins 16 unitats. Model
PZ-61DR-E. Inclou accessoris de muntatge. (P - 145)

132,97 7,000 930,79

20 EEK27DAS u Reixeta metàl·lica amb lames horitzontals de protecció en impulsió o
retorn, pintat amb imprimació antioxidant i color d'acabat de 400x800
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
(P - 136)

100,67 4,000 402,68

21 EG1B045D u Partida alçada, per fer una estructura metàl·lica mitjança uns perfils
estructurals de 120x70 mm. soldats al cavall i a la paret de carrega per
suportar les dues maquines de clima i les dues de renovació d'aire de
la sala de creació. Seran uns 8 perfils amb una llargària aproximada de
3,5 metres cada un.

Aquest perfils es pintaran amb una capa d'imprimació antioxidant i
una d'acabat.

(P - 154)

515,40 1,000 515,40

TOTAL Capítol (1) 01.13.04 88.535,79
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Capítol (1) 05 VENTILACIÓ

1 KEUHA051GW4 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador
entàlpic, model LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
2500/1875/1250/625 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo
LGH-250RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els
accessoris de muntatge suports fixacions al sostre antivribratoris,
filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc. Totalment
acabat i en  servei.

(P - 314)

6.946,51 1,000 6.946,51

2 KEUHA051 u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador
entàlpic, model LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo
LGH-200RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els
accessoris de muntatge suports fixacions al sostre antivribratoris,
filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc. Totalment
acabat i en  servei.

(P - 312)

5.666,38 2,000 11.332,76

3 KEUHA05A u Subministra, muntatge i posar en funcionament d'un recuperador
entàlpic, model LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
1500/1125/750/375 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo
LGH-150RVX-E. o similar.

Compren la instal·lació i posta en servei de l'equip amb tots els
accessoris de muntatge suports fixacions al sostre antivribratoris,
filtres en l'aportació d'aire exterior i del retorn a l'interior, etc. Totalment
acabat i en  servei.
(P - 313)

5.096,64 2,000 10.193,28

4 EE51LQ1AHI8P m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,

20,76 180,000 3.736,80
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malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior d'alumini ref. 24424
de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat de forma suspesa
al sostre del local  o encastat en el celras. (P - 129)

5 EE51LQ1AHI8S m2 Formació de revestiment amb planxa Climaver d'ISOVER de les
màquines de climatització i de renovació d'aire de la sala de creació
per millorar el seu aïllament acústic mitjança plaques de llana mineral
de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini,
paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior d'alumini
ref. 24424 de la sèrie Climaver d'ISOVER , muntat de forma
adossada a les màquines de clima i ventilació. (P - 130)

20,76 35,000 726,60

6 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 - 131)

4,56 15,000 68,40

7 EEK97307 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 250 mm de diàmetre i fixat al
pont de muntatge (P - 137)

35,67 2,000 71,34

8 EEKCA4FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre,
regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor
circular (P - 138)

25,56 4,000 102,24

9 EEK27DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x300 mm, d'aletes separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 135)

31,05 8,000 248,40

10 EEK27AA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 134)

27,50 8,000 220,00

11 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 139)

114,03 10,000 1.140,30

12 EEN11993 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9 segons la norma
UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de
plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de
pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %,
muntat sobre bastidor o caixa (P - 140)

86,91 14,000 1.216,74

13 EENP1293 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar
entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 595x595
mm i de 140 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles
de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat
(P - 141)

48,93 14,000 685,02

TOTAL Capítol (1) 01.13.05 36.688,39
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Capítol 13 INSTAL.LACIONS

Capítol (1) 06 INCENDIS

1 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, grau de protecció
IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la
intempèrie (P - 223)

16,17 4,000 64,68

2 EM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior (P - 222)

63,82 1,000 63,82

3 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P -
221)

30,94 3,000 92,82

4 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament

8,55 50,000 427,50

EUR
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vertical (P - 233)

5 EMD5141A u Teclat sense fil LCD, marca Networx, model Nx - 148 E o similar

Compren el teclat sense fils, petit material per la seva instal·lació, etc.
Totalment instal·lat i en servei.
(P - 230)

79,52 1,000 79,52

6 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 224)

89,18 8,000 713,44

7 KM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia
27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura epòxid de color vermell, muntat superficialment (P - 353)

43,51 10,000 435,10

8 KM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment (P - 351)

22,84 33,000 753,72

9 KM121606 u Central de detecció d'incendis convencional per a 6 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 - 352)

260,76 1,000 260,76

10 GM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat (P - 260)

59,06 14,000 826,84

11 EG312524 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
apantallat, tetrapolar, de secció 4 x 0.75 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 169)

1,50 550,000 825,00

TOTAL Capítol (1) 01.13.06 4.543,20
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Capítol 13 INSTAL.LACIONS

Capítol (1) 07 ALARMES INTRUSIÓ

1 EMD31447 u Central de seguretat antirobatori, per a 38 zones, alarma acústica,
memòria d'alarma i teclat programable, muntada a l'interior.

Central alarma marca Neteorx, model Nx - 8 E o de característiques
similars, amb una targeta expansora marca Networx, model NX - 216
o de característiques similars.
Compren la central de seguretat antirobatori, la targeta expansora i la
corresponent bateria de 12 v. 7 amp., el petit material per la seva
instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.
(P - 227)

383,68 1,000 383,68

2 EMD5141A u Teclat sense fil LCD, marca Networx, model Nx - 148 E o similar

Compren el teclat sense fils, petit material per la seva instal·lació, etc.
Totalment instal·lat i en servei.
(P - 230)

79,52 1,000 79,52

3 EMD51417 u Marcador telefònic programable, amb un programa de 4 números
telefònics, amb un missatge pregravat, sense alimentació, muntat
superficialment
Mòdul de trucada externa, marca Visonic LTD, model DL-125SP, 12
vol. o de característiques similars.
Compren el mòdul de trucada externa, petit material per la seva
instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei. (P - 229)

111,24 1,000 111,24

4 EMD1AVF6 u Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una cobertura lateral <= 12
m, amb un abast longitudinal <= 15, muntat superficialment a la paret o
sostre.
Volumètric marca Guardall, model DT 15 AM o de característiques
similars.
Compren el volumètric, petit material per la seva instal·lació, etc.
Totalment instal·lat i en servei.
(P - 225)

55,43 15,000 831,45

EUR
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5 EMD1AYJ6 u Detector de trencament de vidre, muntat superficialment al sostre o
paret.
Detector de trencament de vidre marca GE Segurity 5845 - D o de
característiques similar.
Compren el detector de trencament de vidre, petit material per la seva
instal·lació, etc. Totalment instal·lat i en servei.
(P - 226)

55,44 5,000 277,20

6 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm, col·locat en tub.

Compren el cable apantallat i el tub corrugat totalment instal.lat. (P -
231)

1,06 475,000 503,50

7 EMDWC002 u Font d'alimentació auxiliar, de 13,8 vols de cc. - 3 Amp., + corrent
addicional per carrega de bateries.

Compren la font d'alimentació instal·lada, la corresponent bateria de
12 v. i 7 Amp. i en servei amb tot el petit material necessari per la seva
instal·lació.
(P - 232)

62,63 1,000 62,63

8 EMD43008 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, muntada a l'exterior (P - 228) 81,94 1,000 81,94

TOTAL Capítol (1) 01.13.07 2.331,16
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Capítol 13 INSTAL.LACIONS

Capítol (1) 09 CAMARES  SEGURETAT

1 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 8 canals amb 2 GB de capacitat a 27
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 Explorer o
programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntatge de
superfície, instal·lat

Compren el gravador, tot el petit material necessari, totalment
instal·lat, programat i en servei i amb explicacions i demostracions pel
seu us al personal de l'oficina.
(P - 245)

478,46 1,000 478,46

2 EPA6U110 u Monitor industrial LCD de 32'', resolució de 1280x1024, 400 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 - 244)

341,07 1,000 341,07

3 EPA1U140 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV) per interior, color amb
sensor CCD de 1/3 ´´ i visió nocturna, resolució 700 línies,
sensibilitat de 0,08 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac,
relació senyal/soroll de 50 dB, compensació de contrallum, AES,
ATW, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa.

Compren la càmera i la carcassa, tot el petit material necessari per la
seva instal·lació i totalment instal·lades, configurades i en servei.
(P - 243)

69,11 5,000 345,55

4 EP411226 m Cable coaxial per a transmissió de vídeo, d'atenuació normalamb,
conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta
de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata o tub corrugat. (P -
234)

1,05 250,000 262,50

TOTAL Capítol (1) 01.13.09 1.427,58
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Capítol 14 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT

1 EL2DE1G1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció
sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega
màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de
qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb
portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable
de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de
2+2 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.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 220)

29.153,76 1,000 29.153,76

TOTAL Capítol 01.14 29.153,76
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Capítol 15 EQUIPAMENTS

1 EQ512Q81 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu
econòmic, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb
els paraments. (P - 246)

171,16 9,450 1.617,46

2 EQ5Z11A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural calcària, amb el cantell
interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells
sanitaris.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 247)

73,77 9,000 663,93

3 4DNQH6S1 u Conducte circular d'alumini flexible de diàmetre 160 mm (s/UNE-EN
1506), sense gruixos definits i muntat superficialment, obertura de forat
en parament i connexió a xemeneia circular exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 22)

42,88 4,000 171,52

4 EAVT136X u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de 3000 mm
d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit ignífug perforat tipus Screen,
de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la cara exterior i interior
de color a definir per la DF, accionament motoritzat via cable 230 V,
amb comandament mural, per a regulació de l'altura; fixat en el sostre
amb ancoratges mecànics. Inclús p/p de ferramentes i accessoris.
Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 111)

808,83 1,000 808,83

5 EAVT136W u Subministrament i col·locació d'estor enrotllable, de 2500 mm
d'amplada i 2000 mm d'altura, amb teixit ignífug perforat tipus Screen,
de fils de fibra de vidre recoberts de PVC, amb la cara exterior i interior
de color a definir per la DF, accionament motoritzat via cable 230 V,
amb comandament mural, per a regulació de l'altura; fixat en el sostre
amb ancoratges mecànics. Inclús p/p de ferramentes i accessoris.
Totalment instal·lat i ajustat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 110)

768,39 2,000 1.536,78

TOTAL Capítol 01.15 4.798,52
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Capítol 16 ADEQUACIÓ EXTERIOR

1 K21R1165 u Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 295)

112,35 1,000 112,35

2 K219KFA0 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.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 278)

7,66 8,700 66,64

3 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 275)

8,96 12,700 113,79

4 F2194JBX m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 251)

7,79 20,500 159,70

5 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 250)

3,62 28,700 103,89

6 FDKR0010 u Arranjament, col.locació a cota i anivellament d'arqueta de pou
existent.amb arrencada de bastiment i tapa, aixecament de les parets
del pou, recol.locació de bastiment i tapa y col.locació de nous graons
per asolir la cota. Inclou tots els treballs i matetials necessaris per a
deixar la partida totament finalitzada. (P - 255)

211,89 1,000 211,89

7 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons
les especificacions de la DT. (P - 264)

59,37 0,496 29,45

8 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la demolició
del graonat i el revestiment del mateix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 266)

35,43 7,635 270,51

9 14E22BE5 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Inclouen l'execució de tots els

34,42 0,000 0,00
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treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 6)

TOTAL Capítol 01.16 1.068,22
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Capítol 17 SEGURETAT I SALUT

1 FPA0001 ut Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut,
seguretat vial, senyalització abalisament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons l'estudi bàsic de seguretat i
salut del present projecte i indicacions de la Direcció de l’Obra.  (P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.17 5.000,00
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Capítol 18 CONTROL DE QUALITAT

1 FFPA0009 PA PA a justificar en concepte de control de qualitat dels materials,
segons indicacions de la DF.  (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.18 2.500,00

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:17/03/17 1Data:

NIVELL 3: CAPÍTOL (1) Import

Capítol (1) 01.13.01 INSTAL.LACIO ELECTRICA 50.700,64
Capítol (1) 01.13.02 LLUMINARIES 22.886,63
Capítol (1) 01.13.03 INFORMATICA 15.679,96
Capítol (1) 01.13.04 CLIMATITZACIÓ 88.535,79
Capítol (1) 01.13.05 VENTILACIÓ 36.688,39
Capítol (1) 01.13.06 INCENDIS 4.543,20
Capítol (1) 01.13.07 ALARMES INTRUSIÓ 2.331,16
Capítol (1) 01.13.08 PREINSTAL.LACIÓ SO I LLUMS 0,00
Capítol (1) 01.13.09 CAMARES  SEGURETAT 1.427,58

01.13 INSTAL.LACIONSCapítol 222.793,35

222.793,35

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 28.184,26
Capítol 01.02 FONAMENTS 16.113,16
Capítol 01.03 ESTRUCTURES 64.352,36
Capítol 01.04 COBERTES 9.572,26
Capítol 01.05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 62.664,45
Capítol 01.06 AILLAMENT ACÚSTIC 76.011,94
Capítol 01.07 REVESTIMENTS 65.913,61
Capítol 01.08 PAVIMENTS 38.043,65
Capítol 01.09 FUSTERIA EXTERIOR 23.100,99
Capítol 01.10 FUSTERIA INTERIOR 6.313,42
Capítol 01.11 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 9.342,52
Capítol 01.12 SANEJAMENT I LAMPISTERIA 20.508,57
Capítol 01.13 INSTAL.LACIONS 222.793,35
Capítol 01.14 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 29.153,76
Capítol 01.15 EQUIPAMENTS 4.798,52
Capítol 01.16 ADEQUACIÓ EXTERIOR 1.068,22
Capítol 01.17 SEGURETAT I SALUT 5.000,00
Capítol 01.18 CONTROL DE QUALITAT 2.500,00

01 Pressupost  20170316_LA PELEGRINAObra 685.435,04

685.435,04

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 20170316_LA PELEGRINA 685.435,04
685.435,04

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 685.435,04

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 685.435,04........................................................... 89.106,56

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 685.435,04.............................................................. 41.126,10

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 815.667,70

21 % IVA SOBRE 815.667,70............................................................................................. 171.290,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 986.957,92

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

nou-cents vuitanta-sis mil nou-cents cinquanta-set euros amb noranta-dos cèntims
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