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56. Proposta nucli muntacàrregues. Detall secció constructiva D4-D5 
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inferior 
69. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Revestiment façana nord superior 
70. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Estructura i subestructura façana nord 

superior 
71. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Revestiment façana nord superior 
72. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Estructura i subestructura façana oest 
73. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Revestiment façana oest 
74. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Estructura i subestructura coberta 
75. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Revestiment coberta 
76. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Detalls verticals 
77. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Detalls horitzontals 
78. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Barana accés manteniment 
79. Proposta nucli muntacàrregues. Badalot instal·lacions. Peces muntatge estructura 

 
E.  ESTRUCTURA NUCLI MUNTACÀRREGUES 

01. Estructura  nucli muntacàrregues. Fonaments i nivell 1 
02. Estructura nucli muntacàrregues. Nivells 2, 3, 4 i 5 
03. Estructura nucli muntacàrregues. Nivell 6 (sostre planta baixa) 
04. Estructura nucli muntacàrregues. Nivells 7 i 8 
05. Estructura nucli muntacàrregues. Nivell 9 (sostre planta primera) 
06. Estructura nucli muntacàrregues. Nivells 10 i 11 
07. Estructura nucli muntacàrregues. Nivell 12 (sostre planta segona) 
08. Estructura nucli muntacàrregues. Nivell llosa coberta 
09. Estructura nucli muntacàrregues. Escala 
10. Estructura nucli muntacàrregues. Estructura metàl·lica badalot 
11. Estructura nucli muntacàrregues. Detalls badalot 
12. Estructura nucli muntacàrregues. Estintolaments 

 
I.  INSTAL·LACIONS 
 I01 a I05 Esquemes generals 
 I06 a I26 Baixa tensió i comunicacions 
 I27 a I44 Baixa tensió i comunicacions. Detalls 
 I45 a I74 Baixa tensió i comunicacions. Quadres 
 I75 a I92 Climatització 
 I93 a I95 Gas 
 I96 a I97 Aigua  
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X.  ANNEX 
01. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta PB i PE. Estadi intermedi  
02. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta  P1 i P2. Estadi intermedi 
03. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta P3. Estadi intermedi 
04. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta PB i PE. Estadi final  
05. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta  P1 i P2. Estadi final 
06. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta P3. Estadi final 
07. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta façana sud 
08. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta façana est 
09. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta façana nord 
10. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta façana oest 
11. Avantprojecte director de l’edifici. Proposta secció nord-sud 
12. Avantprojecte director de l’edifici. Esquema general instal·lacions PB i PE 
13. Avantprojecte director de l’edifici. Esquema general instal·lacions P1 i P2 
14. Avantprojecte director de l’edifici. Esquema general instal·lacions P3 i PC 
15. Avantprojecte director de l’edifici. Maqueta volumetria general 

 



 

A  
J U S T I F I C A C I Ó  D E  P R E U S  

 



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOY h Ajudant paleta 22,51000 €

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 22,51000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 22,51000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 22,60000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,51000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 22,68000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 22,51000 €

A01-FEPA h Ajudant vidrier 22,32000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 22,60000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,48000 €

A01-FEPG h Ajudant llauner 22,48000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,51000 €

A0121000 h Oficial 1a 25,36000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,36000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 25,36000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 25,36000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 25,78000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 25,36000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,36000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 25,82000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 25,36000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 24,64000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 25,76000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 22,51000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 22,51000 €

A0135000 h Ajudant soldador 22,60000 €

A0136000 h Ajudant picapedrer 22,51000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 22,51000 €

A013A000 h Ajudant fuster 22,68000 €

A013D000 h Ajudant pintor 22,51000 €

A013F000 h Ajudant manyà 22,60000 €

A0140000 h Manobre 21,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,89000 €

A02-FEPT h Arqueòleg director 33,50000 €

A0D-0007 h Manobre 21,17000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 21,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,89000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,36000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,36000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 26,21000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 25,36000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,36000 €



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0F-000K h Oficial 1a fuster 25,82000 €

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 25,36000 €

A0F-000O h Oficial 1a llauner 26,21000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 25,76000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,21000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,36000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,36000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 25,36000 €

A0F-000X h Oficial 1a polidor 25,36000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 25,78000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 24,64000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,36000 €



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,71000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,71000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 64,73000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 75,38000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 45,22000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 60,33000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 51,60000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,56000 €

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

48,70000 €

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 45,22000 €

C135-00LV h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 56,80000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 91,44000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 75,38000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,46000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,03000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 43,57000 €

C150GA00 h Grua autopropulsada de 24 t 65,36000 €

C150GT00 h Grua autopropulsada de 30 t 68,85000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 48,05000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 43,24000 €

C152-003B h Camió grua 45,65000 €

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 45,65000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,03000 €

C159-0044 h Carretó autopropulsat de capacitat 1 m3 26,24000 €

C15A-004N h Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma 34,30000 €

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 58,39000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 174,42000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,60000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 155,48000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,05000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

20,16000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,26000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,35000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,50000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C200-002I h Abrillantadora 1,94000 €



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,39000 €

C20J-00DQ h Polidora 2,32000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 4,84000 €

CRE23000 h Motoserra 3,14000 €

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,55000 €

CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 4,00000 €

CZ16-00EI h Equip de raig d'aire a pressió 3,20000 €



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,60000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,60000 €

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 9,29000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 16,05000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 13,75000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 16,25000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,72000 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 18,57000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,87000 €

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 163,29000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,87000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

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

70,62000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,60000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,60000 €

B06E-12C5 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

62,20000 €

B06E-12C7 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

68,07000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

87,16000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

59,95000 €

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a
reparació

0,80000 €

B0716000 kg Morter expansiu 0,66000 €

B076-1KX4 kg Morter de calç de resistència a compressió de 2 a 4 N/mm2 0,53000 €

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a
reparació

0,80000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,57000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

31,63000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,39000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,39000 €

B083-06UE kg Colorant en pols per a morter 3,45000 €
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B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

15,52000 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,04000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

15,52000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,29000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,22000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,11000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0A4-07OA m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,08000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,36000 €

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 1,68000 €

B0AK-07AV cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 1,93000 €

B0AK-07AX u Clau coure de 3 mm de diàmetre 0,08000 €

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 18,26000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,11000 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 6,72000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 2,63000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

B0AQ-07GT cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 3,30000 €

B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 2,54000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,71000 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 2,96000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,92000 €

B0B3-1K77 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

46,44000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,63000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,23000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,09000 €

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,92000 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,77000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,38000 €

B0CU5-2G79 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i >
650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida

6,83000 €

B0CU9-2G2M m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida

3,12000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €
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B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,34000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 272,60000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 252,49000 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 4,98000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 10,53000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 25,28000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,56000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 8,60000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,33000 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,09000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,39000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 3,09000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,44000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,58000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,57000 €

B0DZ3-0F6H m Fleix, per a seguretat i salut 0,23000 €

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B0E2-0EKR u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,62000 €

B0E2-0EKV u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,87000 €

B0F1G2A1 u Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,20000 €

B0F13-0LM9 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

B0F14-06GU u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,32000 €

B0F14-06HA u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,33000 €

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,35000 €

B0F15-06N6 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,17000 €

B0F19-132H u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,12000 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,18000 €

B0FG3-0EDF u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb
acabat ratllat

0,15000 €

B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,15000 €

B0FG6-0ZX9 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 0,75000 €

B0FG9-0F3L u Tova d'elaboració manual, de 30x30 cm 1,46000 €

B0FJ2-0EF5 u Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm 0,77000 €

B0G2-0FCG m2 Pedra gres serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores

50,21000 €
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B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

19,43000 €

B1474-0XL1 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,56000 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1479-0XLE u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

154,10000 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,69000 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,33000 €

B147W-19P3 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

214,98000 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B147Z-0XIA u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,40000 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,03000 €

B1481-0NG2 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

17,18000 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,38000 €

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,81000 €

B148B-0XLR u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,40000 €

B148D-0XLQ u Samarreta de treball, de cotó 2,76000 €

B1511-19LY u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a
seguretat i salut

1,27000 €

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 3,31000 €

B1514-19LU u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a
seguretat i salut

23,74000 €

B1515-0MCE u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

78,27000 €

B1516-H6LO u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

MATERIALS

B151D-0MCA u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,47000 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per
a seguretat i salut

19,67000 €

B151K-19LS m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,88000 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,18000 €

B15Z0-0MDR m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,38000 €

B15Z0-0MDS m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,14000 €

B15Z0-0MDT m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,92000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,99000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,68000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

6,24000 €

B2RA-28TP t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos 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)

94,00000 €

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

1,08000 €

B44Z-0LW9 kg Acer S355J0 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 cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,34000 €

B44Z-0LXA 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

0,86000 €

B44Z-0LXI kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols

2,29000 €

B44Z-0M1D 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 cargols i
galvanitzat

1,86000 €

B44Z-0M1E 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 cargols i
galvanitzat, per a seguretat i salut

1,86000 €

B44Z-0M1J 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

1,03000 €

B44ZZ50BA 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,
protegit mitjançant galvanitzat en calent amb un recobriment segons el gruix de la peça (d'entre 55 i
70 micres)

1,91000 €

B4L0-0KXU m Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre
61 i 96 kN

6,75000 €

B4R0-0LRP kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

3,07000 €
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B4R0-0LRQ kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U,
treballat a taller

3,27000 €

B526-0XS7 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color variable, de 25 peces/m2, com a màxim 0,48000 €

B526-0XSR u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim 0,79000 €

B5ZB0-0KLT m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 80 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs

17,72000 €

B5ZB0-0KLV m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs

13,19000 €

B5ZB0-0KLZ m Peça per a aiguafons, de planxa de coure d'1 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs

26,24000 €

B5ZB0-H4V9 m Peça per a canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, de 125 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 6 plecs

21,82000 €

B5ZD0-0KW2 m Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 15 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs

8,34000 €

B5ZD0-0KW6 m Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs

12,55000 €

B5ZF0-H6AC u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre 116,47000 €

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,10000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,57000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,89000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,94000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,91000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,10000 €

B712-FGNQ m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels

8,14000 €

B712-FGNU m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de
180 g/m2

6,35000 €

B755BD11KCIR kg Impermebilitzant capil·lar del formigó, a base de ciment, àrids i agents hidroactius. Usos: dipòsits,
piscines, canals, depuradores, estructures sota nivell freàtic, humitats capil·lars en murs i soleres,
túnels, taulers pont. Propietats: s'integra en l'estructura i resisteix pressions positives i negatives de
fins a 1,5 atmosferes, protegeix contra la carbonatació, sulfats i efectes del gel-desgel, no és tòxic.
Aplicació: barrejar el producte amb aigua i s'aplica amb brotxa o projecció amb un consum d'1
Kg/m2 capa, amb un mim de 2 capes (1 mm). Sobre llosa es reparteix el producte per espolvoreig
o en beurada, abans i després de la seva execució, MASTERSEAL 501, de BASF-CC, ref.
P06SR470 de la serie Revestiments cimentosos: Sistema MASTERSEAL® Serie 500 de BASF-CC

1,54000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,17000 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,50000 €

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,88000 €

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W

2,80000 €

B7C44-0JJ6 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,143 m2·K/W

2,29000 €

B7C44-0JNG m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W

2,10000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,51000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,61000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,26000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,83000 €

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 7,52000 €
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B891-0P02 kg Esmalt sintètic 12,26000 €

B891-0P06 kg Esmalt martelé 24,48000 €

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 2,84000 €

B896-0P0H kg Pintura partícules metàl·liques 10,88000 €

B896-0P0K kg Pintura a la calç 0,54000 €

B896-0P0L kg Pintura poliuretà bicomponent 6,42000 €

B896-0P0M kg Pintura plàstica, per a exteriors 4,10000 €

B896-0P0O kg Pintura al silicat, per a exteriors 10,41000 €

B896-0P0X l Pintura al silicat, per a interiors 8,90000 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 9,89000 €

B89ZZT000 kg Pintures riques en zenc (mínim un 92% de partícules de zinc per tal de garantir una protecció
catódica)

21,30000 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 7,15000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 12,48000 €

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 8,54000 €

B8Z6-0P2K kg Imprimació epoxi 16,15000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 6,02000 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 12,26000 €

B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 9,67000 €

B8ZH-358V l Pintura de fons a l'aigua, per a interiors 32,85000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,25000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,92000 €

B9C5-0GX4 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 11,13000 €

B9C5-0GY4 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 13,96000 €

B9C5-0GYI m2 Terratzo llis de microgra, de 30x30 cm, preu alt, per a ús interior normal 11,68000 €

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 515,62000 €

B9U8-0JAK m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,37000 €

B9V5-0JF6 m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample

40,46000 €

BA1427L6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una o
dues fulles batents, , classificació mínima 4 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,

344,48000 €

BAAGU020 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb perfils compostos d'acer inoxidable, L 165x7 +tub
30x20x2 mm,  AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra d'una alçària de 260cm.

34,07000 €

BAN2-0WOM u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, per a una llum de bastiment
de 100 cm d'amplària i de 225 cm d'alçària

28,74000 €

BAN2-0WOP u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, per a una llum de bastiment
de 100 cm d'amplària i de 180 cm d'alçària

22,99000 €

BAN31110 m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, 5,07000 €

BAZ15196 m Tapajunts de fusta d'iroko per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària

1,77000 €

BAZ6-2P4Q u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125

214,57000 €

BB1A-0XPT m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de rodons acer Ø4mm

27,08000 €

BC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

54,71000 €
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BC17-0UCL m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

62,46000 €

BC1A-0TO6 m2 Vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

56,38000 €

BC1A-0TON m2 Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

51,64000 €

BC1FA841 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

48,61000 €

BCZ1-0WNY kg Màstic compatible per a envidriament 1,07000 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,16000 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 8,72000 €

BD15-0MEB m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 1 mm de gruix 9,73000 €

BD1A-1NDI m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,11000 €

BD31-20GL u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

96,89000 €

BD31-20GM u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

171,50000 €

BD55-0MY7 u Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de diàmetre 16,47000 €

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

15,02000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

9,64000 €

BDK0-1JMD u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a pericó
de serveis

528,79000 €

BDW1-1C2M u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 1 mm de
gruix

14,73000 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,23000 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDY1-0LMY u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125
mm i 1 mm de gruix

1,08000 €

BFB3-099F m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,17000 €

BFWF-09VO u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

27,18000 €

BFYH-0A60 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,15000 €

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,80000 €

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 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

1,35000 €

BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 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

1,41000 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

85,13000 €
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BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

101,04000 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,72000 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

134,55000 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €

BQUB-171F u Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3
m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

62,72000 €

BQUB-171L mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

57,38000 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,85000 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

91,61000 €

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,01000 €
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B06D-0L90 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 76,05000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 21,89000 = 24,07900

Subtotal: 24,07900 24,07900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,05000 = 1,23000

Subtotal: 1,23000 1,23000

Materials

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,72000 = 24,36600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,55000 = 15,53250

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,60000 = 0,28800

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,87000 = 10,31550

Subtotal: 50,50200 50,50200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24079

COST DIRECTE 76,05179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,05179

B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 133,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,22000 = 83,60000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 109,80560 109,80560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 133,34950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,34950
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B07F-0LSZ 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

Rend.: 1,000 129,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,89000 = 22,98450

Subtotal: 22,98450 22,98450

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,05000 = 1,48625

Subtotal: 1,48625 1,48625

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

Subtotal: 104,97040 104,97040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22985

COST DIRECTE 129,67100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,67100

B07F-0LT4 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 77,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,03000 = 27,75890

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 53,96640 53,96640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 77,51030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,51030



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5 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

Rend.: 1,000 89,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 65,55460 65,55460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 89,09850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,09850

B07F-0LT6 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

Rend.: 1,000 159,79000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,89000 = 22,98450

Subtotal: 22,98450 22,98450

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,05000 = 1,48625

Subtotal: 1,48625 1,48625

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,03000 = 26,05590

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

Subtotal: 135,08590 135,08590

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22985

COST DIRECTE 159,78650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,78650
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B07F-0LT8 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

Rend.: 1,000 74,21000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 17,03000 = 29,63220

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 50,66220 50,66220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 74,20610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,20610

B07G-0MQE m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Rend.: 1,000 150,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,22000 = 83,60000

B083-06UE kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,45000 = 17,25000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 127,05560 127,05560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 150,59950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,59950
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B07G-0MQL m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 98,41000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,900      x 1,39000 = 1,25100

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,450      x 106,87000 = 48,09150

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 17,03000 = 25,20440

Subtotal: 74,86690 74,86690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 98,41080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,41080

B07G-0MQR m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 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

Rend.: 1,000 83,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 1,39000 = 0,83400

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,300      x 106,87000 = 32,06100

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 17,03000 = 26,90740

Subtotal: 60,12240 60,12240
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 83,66630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,66630

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 118,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 21,17000 21,17000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 1,60000 = 0,96000

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

Subtotal: 96,96000 96,96000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21170

COST DIRECTE 118,34170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,34170

B0B5-16I3 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 2,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,36000 = 0,12680

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,51000 = 0,11255

Subtotal: 0,23935 0,23935

Materials

B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

1,050      x 2,54000 = 2,66700

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 2,67944 2,67944

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00239

COST DIRECTE 2,92118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92118

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,36000 = 0,12680

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,51000 = 0,11255

Subtotal: 0,23935 0,23935
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Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,63000 = 0,66150

Subtotal: 0,67394 0,67394

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00239

COST DIRECTE 0,91568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91568

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 131,21000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,89000 = 22,98450

Subtotal: 22,98450 22,98450

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,22000 = 55,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,500      x 17,03000 = 25,54500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 106,75250 106,75250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22985

COST DIRECTE 131,20660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,20660

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,39000 = 1,05640

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

Subtotal: 66,61100 66,61100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 89,91690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,91690

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 3,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,51000 = 0,11255

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,36000 = 0,12680

Subtotal: 0,23935 0,23935

Materials

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

1,050      x 2,96000 = 3,10800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 3,12044 3,12044

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00239

COST DIRECTE 3,36218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36218

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,36000 = 0,12680

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,51000 = 0,11255

Subtotal: 0,23935 0,23935

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,71000 = 0,74550

Subtotal: 0,75794 0,75794
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00239

COST DIRECTE 0,99968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99968

D6111021 m3 Pedra de recuperació adobada de sola per a
maçoneria

Rend.: 1,000 332,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 9,000 /R x 25,36000 = 228,24000

A0136000 h Ajudant picapedrer 4,500 /R x 22,51000 = 101,29500

Subtotal: 329,53500 329,53500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,29535

COST DIRECTE 332,83035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,83035
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-CW7D m2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc
D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 9,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,080 /R x 22,68000 = 1,81440

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,160 /R x 25,82000 = 4,13120

Subtotal: 5,94560 5,94560

Materials

B0CU9-2G2 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0,
acabat no revestit, tallat a mida

1,030      x 3,12000 = 3,21360

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,68000 = 0,25200

Subtotal: 3,46560 3,46560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08918

COST DIRECTE 9,50038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50038

P-1 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent
màxima de 10A per muntatge en un carril din T35. El
preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

Rend.: 1,000 26,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

121-025 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic
de corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 10A

1,000      x 21,82000 = 21,82000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 26,60700 26,60700

COST DIRECTE 26,60700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,60700

P-2 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent
màxima de 10A per muntatge en un carril din T35. El
preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

Rend.: 1,000 97,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

121-035 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic
de corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 10A

1,000      x 92,74000 = 92,74000
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Subtotal: 97,52700 97,52700

COST DIRECTE 97,52700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,52700

P-3 125S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador,
de 4 pols per una corrent màxima de 125A per
muntatge en un carril din T35. El preu inclou el
muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

Rend.: 1,000 137,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

121-040 U Subministre d'un seccionador manual per una corrent
màxima de 125A amb 4 pols i apte per muntatge en
carril DIN.

1,000      x 132,84000 = 132,84000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 137,62700 137,62700

COST DIRECTE 137,62700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,62700

P-10 15M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
magnetotèrmic de corba ICP, de 2 pols per una
corrent màxima de 15A per muntatge en un carril din
T35. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

Rend.: 1,000 32,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

121-037 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic
de corba ICP, de 2 pols per una corrent màxima de
15A

1,000      x 27,32000 = 27,32000

Subtotal: 32,10700 32,10700

COST DIRECTE 32,10700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,10700

P-11 160M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
termomagnètic de 4 pols per una corrent màxima de
160A en caixa modelada en plàstic. El preu inclou el
muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

Rend.: 1,000 579,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

121-032 U Subministre d'un interruptor automàtic de maniobra
termomagnètic regulable de 4 pols per una corrent
màxima de 160A

1,000      x 555,23000 = 555,23000
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000-001 H AJUDANT 0,500      x 22,51000 = 11,25500

000-003 H OFICIAL 1a 0,500      x 25,36000 = 12,68000

Subtotal: 579,16500 579,16500

COST DIRECTE 579,16500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 579,16500

P-12 16M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent
màxima de 16A per muntatge en un carril din T35. El
preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

Rend.: 1,000 26,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

121-009 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic
de corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 16A

1,000      x 22,19000 = 22,19000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 26,97700 26,97700

COST DIRECTE 26,97700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,97700

P-14 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat del tipus RZ1-K 1x16mm2 amb la coberta
de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem.

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

159-037 m Subministre d'un conductor aïllat pel transport
d'energia RZ1-K 1x16mm2 lliure d'halògens

1,000      x 0,93000 = 0,93000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 5,71700 5,71700

COST DIRECTE 5,71700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71700

P-15 1G50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 1x50mm2 amb la
coberta de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu
inclou la identificació de cada extrem.

Rend.: 1,000 7,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

159-039 m Subministre d'un conductor aïllat flexible pel transport
d'energia RZ1-K 1x50mm2 lliure d'halògens

1,000      x 2,96000 = 2,96000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100
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Subtotal: 7,74700 7,74700

COST DIRECTE 7,74700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,74700

P-16 1G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus H07-K 1x6mm2 amb la
coberta de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu
inclou la identificació de cada extrem.

Rend.: 1,000 5,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

076-004 m Subministre d'un conductor aïllat flexible H07V-K
Cu1x6mm2 amb coberta de color verd-groc

1,000      x 0,86000 = 0,86000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 5,64700 5,64700

COST DIRECTE 5,64700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64700

P-17 20M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent
màxima de 20A per muntatge en un carril din T35. El
preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

Rend.: 1,000 101,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

121-011 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic
de corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 20A

1,000      x 96,36000 = 96,36000

Subtotal: 101,14700 101,14700

COST DIRECTE 101,14700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,14700

P-18 25K2NT U Subministre i instal·lació d'un contactor de 2
contactes, NT+NT, per una corrent màxima de 25A,
comandament a 230V i per muntatge en un carril din
T35. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

Rend.: 1,000 58,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

121-002 U Subministre d'un contactor silenciós de 2 contactes,
NT+NT, amb comandament a 230V per una corrent
màxima de 25A i per muntatge en un carril din T35

1,000      x 53,49000 = 53,49000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600
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Subtotal: 58,27700 58,27700

COST DIRECTE 58,27700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,27700

P-19 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador,
de 4 pols per una corrent màxima de 25A per
muntatge en un carril din T35. El preu inclou el
muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

Rend.: 1,000 43,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

121-041 U Subministre d'un seccionador manual per una corrent
màxima de 25A amb 4 pols i apte per muntatge en
carril DIN.

1,000      x 39,19000 = 39,19000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 43,97700 43,97700

COST DIRECTE 43,97700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,97700

P-20 2X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 7,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

159-029 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
2x16mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 2,34000 = 2,34000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 7,12700 7,12700

COST DIRECTE 7,12700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,12700

P-21 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

159-043 m Subministre d'un conductor flexible aïllat RZ1-K
2x1.5mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 5,05700 5,05700
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COST DIRECTE 5,05700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05700

P-22 2X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ-K 2x6mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

159-028 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
2x6mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 1,01000 = 1,01000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 5,79700 5,79700

COST DIRECTE 5,79700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79700

P-23 3G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x16mm2 amb
terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem.

Rend.: 1,000 7,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

159-046 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
3x16mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 7,81700 7,81700

COST DIRECTE 7,81700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,81700

P-24 3G1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb
terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem.

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

159-031 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
3x1.5mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 0,42000 = 0,42000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 5,20700 5,20700
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COST DIRECTE 5,20700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20700

P-25 3G2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb
terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem.

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

159-034 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
3x2.5mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 0,61000 = 0,61000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 5,39700 5,39700

COST DIRECTE 5,39700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39700

P-26 3G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat del tipus RVK 3x6mm2 amb terres lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

159-016 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
3x6mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 1,29000 = 1,29000

Subtotal: 6,07700 6,07700

COST DIRECTE 6,07700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07700

P-27 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

159-031 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
3x1.5mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 5,20700 5,20700
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COST DIRECTE 5,20700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20700

P-28 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

159-034 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
3x2.5mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 0,61000 = 0,61000

Subtotal: 5,39700 5,39700

COST DIRECTE 5,39700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39700

P-29 40M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent
màxima de 40A per muntatge en un carril din T35. El
preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

Rend.: 1,000 62,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

121-029 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic
de corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 40A

1,000      x 57,75000 = 57,75000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 62,53700 62,53700

COST DIRECTE 62,53700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,53700

P-30 40S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador,
de 4 pols per una corrent màxima de 40A per
muntatge en un carril din T35. El preu inclou el
muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

Rend.: 1,000 68,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

121-034 U Subministre d'un seccionador manual per una corrent
màxima de 40A amb 4 pols i apte per muntatge en
carril DIN.

1,000      x 63,83000 = 63,83000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 68,61700 68,61700
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COST DIRECTE 68,61700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,61700

P-31 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
diferencial, de 2 pols per una corrent màxima de 40A i
amb una sensibilitat de 30mA per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat perla identificació dels
conductors

Rend.: 1,000 60,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

121-004 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial de
corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 40A i
amb una sensibilitat de 30mA

1,000      x 55,32000 = 55,32000

Subtotal: 60,10700 60,10700

COST DIRECTE 60,10700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,10700

P-32 40D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 40A i
amb una sensibilitat de 30mA per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

Rend.: 1,000 240,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

121-005 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial, de
4 pols per una corrent màxima de 40A i amb una
sensibilitat de 30mA

1,000      x 235,28000 = 235,28000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 240,06700 240,06700

COST DIRECTE 240,06700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,06700

P-33 40D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 40A i
amb una sensibilitat de 300mA per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

Rend.: 1,000 203,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

121-006 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial, de
4 pols per una corrent màxima de 40A i amb una
sensibilitat de 300mA

1,000      x 198,96000 = 198,96000
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000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 203,74700 203,74700

COST DIRECTE 203,74700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,74700

P-34 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

159-038 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
4x16mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 4,09000 = 4,09000

Subtotal: 8,87700 8,87700

COST DIRECTE 8,87700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87700

P-35 4X25 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x25mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 10,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

159-047 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
4x25mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 5,93000 = 5,93000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 10,71700 10,71700

COST DIRECTE 10,71700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,71700

P-36 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 17,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

159-040 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
4x50mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 12,78000 = 12,78000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 17,56700 17,56700
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COST DIRECTE 17,56700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56700

P-37 4X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x6mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 6,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

159-036 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
4x6mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 1,62000 = 1,62000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 6,40700 6,40700

COST DIRECTE 6,40700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40700

P-38 4X70 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x70mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

Rend.: 1,000 25,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

159-048 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
4x70mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 20,64000 = 20,64000

Subtotal: 25,42700 25,42700

COST DIRECTE 25,42700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,42700

P-39 50M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent
màxima de 50A per muntatge en un carril din T35. El
preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

Rend.: 1,000 269,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

121-015 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic
de corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 50A

1,000      x 264,33000 = 264,33000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 269,11700 269,11700
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COST DIRECTE 269,11700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,11700

P-40 5G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ-K 5x16mm2 amb
terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem.

Rend.: 1,000 9,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

159-044 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
5x16mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 4,90000 = 4,90000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 9,68700 9,68700

COST DIRECTE 9,68700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68700

P-41 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de
coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 5x6mm2 amb
terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem.

Rend.: 1,000 6,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

159-041 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K
5x6mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens

1,000      x 2,05000 = 2,05000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 6,83700 6,83700

COST DIRECTE 6,83700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83700

P-42 63M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent
màxima de 63A per muntatge en un carril din T35. El
preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

Rend.: 1,000 284,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

121-016 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic
de corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 63A

1,000      x 280,20000 = 280,20000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 284,98700 284,98700
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COST DIRECTE 284,98700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,98700

P-43 63S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador,
de 4 pols per una corrent màxima de 63A per
muntatge en un carril din T35. El preu inclou el
muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

Rend.: 1,000 93,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

121-043 U Subministre d'un seccionador manual per una corrent
màxima de 63A amb 4 pols i apte per muntatge en
carril DIN.

1,000      x 88,82000 = 88,82000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 93,60700 93,60700

COST DIRECTE 93,60700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,60700

P-44 63D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 63A i
amb una sensibilitat de 30mA per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

Rend.: 1,000 515,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

121-007 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial, de
4 pols per una corrent màxima de 63A i amb una
sensibilitat de 30mA

1,000      x 510,67000 = 510,67000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 515,45700 515,45700

COST DIRECTE 515,45700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,45700

P-45 63D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic
diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 63A i
amb una sensibilitat de 300mA per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

Rend.: 1,000 267,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

121-008 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial, de
4 pols per una corrent màxima de 63A i amb una
sensibilitat de 300mA

1,000      x 262,35000 = 262,35000
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000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 267,13700 267,13700

COST DIRECTE 267,13700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,13700

P-46 AJUDAI h Ajuda d'instal·ladors. Inclou oficial i ajudant i eines i
utillatges que puguin requerir per fer la seva feina

Rend.: 1,000 47,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-002 H AJUDANT PALETA 1,000      x 22,51000 = 22,51000

000-004 H OFICIAL 1a PALETA 1,000      x 25,36000 = 25,36000

Subtotal: 47,87000 47,87000

COST DIRECTE 47,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,87000

P-47 ARQ001 pa Partida Alçada supervisió arqueòleg
Partida Alçada d'abonament íntegre per supervisió
arquèoleg director de buidats o extraccions de terres i
runes, supervisió de treballs en façanes, amb la presa
de dades per a la realització de l'informe final. Inclou
redacció informe final.

Rend.: 1,000 1.360,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A02-FEPT h Arqueòleg director 40,000 /R x 33,50000 = 1.340,00000

Subtotal: 1.340,00000 1.340,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 20,10000

COST DIRECTE 1.360,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.360,10000

P-48 AUXINST pa Partida alçada a justificar per localització
instal.lacions soterrades claustre i recol.locacoó de
les mateixes.

Rend.: 1,000 784,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 8,000 /R x 22,51000 = 180,08000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000

A0F-000O h Oficial 1a llauner 8,000 /R x 26,21000 = 209,68000

A01-FEPG h Ajudant llauner 8,000 /R x 22,48000 = 179,84000

Subtotal: 772,48000 772,48000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,58720

COST DIRECTE 784,06720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 784,06720

P-49 BAIXANT01 m Baixant de tub de planxa d'alumini amb unió plegada
de DN125 i 1 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament a obra amb brides
metàl.liques

Rend.: 1,000 44,73 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 BAST002 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge,
desmuntatge i amortització de lloguer de bastida
tubular metàl·lica formada per bastiment de 70 cm i
alçària <=200 cm, amb bases regulables tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a les diferents cares i exteriors i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km, així com la
regularització de la base de suport, si fos necessària.

Rend.: 1,000 13.853,27 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 BCALOR70 U Subministre d'una bomba de calor mínim de 70kW
tèrmics nominals amb un màxim de 35kWe, equipat
amb mòdul hidònic, arrencador electrònic del
compressor i bomba d'aigua de cabal variable.
Disposarà de possibilitat de telegestió en bus
normalitzat. El preu inclou el transport i els mitjans
necessàris per acostar-la fins al punt d'instal·lació i la
posta en marxa per part del fabricant. El preu inclou
els accessoris necessaris per a un muntatge complet,
fins i tot la canalització dels condensats a desaigüa
per evitar tenir el terra glaçat a l'hivern

Rend.: 1,000 17.477,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

050-001 U Subministre d'una bomba de calor mínim de 70kW
tèrmics nominals amb un màxim de 35kWe, equipat
amb mòdul hidònic, arrencador electrònic del
compressor i bomba d'aigua de cabal variable.
Disposarà de possibilitat de telegestió en bus
normalitzat. El preu inclou el transport i els mitjans
necessàris per acostar-la fins al punt d'instal·lació i la
posta en marxa per part del fabricant

1,000      x 17.286,4500 = 17.286,45000

000-003 H OFICIAL 1a 4,000      x 25,36000 = 101,44000

000-001 H AJUDANT 4,000      x 22,51000 = 90,04000

Subtotal: 17.477,93000 17.477,93000

COST DIRECTE 17.477,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.477,93000

P-54 BORNES U Bloc de 15 bornes de diferents seccions útils d'entre
2.5 i 16mm2 amb identificació per color dels terres. El
preu inclou els ponts amb els accessoris adequats
que siguin necessaris i l'etiquetat per la identificació
dels conductors amb les etiquetes coresponents

Rend.: 1,000 17,66 €
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Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

016-003 U Subministre d'una borna per la connexió de
conductors de 6mm2, amb terres identificat pel color

15,000      x 0,22000 = 3,30000

Subtotal: 17,66100 17,66100

COST DIRECTE 17,66100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,66100

P-57 CARRETO d Partida alçada d'abonament integre per lloguer de
carretó autopropulsat de capacitat 1 m3

Rend.: 1,000 2.099,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 CARRET02 d Partida alçada de lloguer carretó elevador Rend.: 1,000 2.744,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de
derivació plàstica lliure d'halògens, estanca IP55 de
dimensions 100x100x55. La tapa es fixa amb cargols
d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots
els conductors

Rend.: 1,000 26,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

245-002 U Subministre d'una caixa de derivació plàstica lliure
d'halògens IP55 amb dimensions de 100x100x55 per
instal·lacions elèctriques de superfície. Taps en
dimensions mètriques. La tapa es fixa amb cargols
d'1/4 de volta

1,000      x 2,28000 = 2,28000

000-001 H AJUDANT 0,500      x 22,51000 = 11,25500

000-003 H OFICIAL 1a 0,500      x 25,36000 = 12,68000

Subtotal: 26,21500 26,21500

COST DIRECTE 26,21500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,21500

P-60 CDER150 U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de
derivació plàstica lliure d'halògens, estanca IP55 de
dimensions 150x110x63. La tapa es fixa amb cargols
d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots
els conductors

Rend.: 1,000 28,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,500      x 22,51000 = 11,25500

000-003 H OFICIAL 1a 0,500      x 25,36000 = 12,68000

245-005 U Subministre d'una caixa de derivació plàstica lliure
d'halògens IP55 amb dimensions de 153x110x63 amb
8 entrades DN25 i 2 DN32. Per instal·lacions
elèctriques de superfície. Taps en dimensions
mètriques. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta

1,000      x 4,95000 = 4,95000
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Subtotal: 28,88500 28,88500

COST DIRECTE 28,88500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,88500

P-61 COB001 m Capa regularització prèvia làmina de morter de ciment
1:6 de 2-3 cm de gruix

Rend.: 1,000 10,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 21,17000 = 4,65740

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 25,36000 = 3,04320

Subtotal: 7,70060 7,70060

Materials

B07F-0LT4 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

0,0315      x 77,51030 = 2,44157

Subtotal: 2,44157 2,44157

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11551

COST DIRECTE 10,25768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,25768

P-62 COB002 m Impermeabilització de canal de 30 cm d'amplària i 30
cm de fondària amb làmina de betum modificat LBM
(SBS) 50/G FP 150 g/m2

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B712-FGNQ m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament
antiarrels

1,200      x 8,14000 = 9,76800

Subtotal: 9,76800 9,76800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9,76800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76800

P-63 COB003 u Sobreixodor de planxa d'alumini de 3 mm de gruix i
dimensions 45x15x5 cm. Tot segons detall de
projecte i/o indicacions de la direcció Facultativa.
Inclou tots els materials i elements necessaris per la
seva correcta execució.

Rend.: 1,000 140,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,21000 = 13,10500

SOBREIXO u Sobreixdor alumini 3 mm 1,000      x 116,00000 = 116,00000
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Subtotal: 116,00000 116,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36540

COST DIRECTE 140,72540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,72540

P-64 COB004 ut Sobreeixdor de planxa de zenc de 2 mm de gruix. Tot
segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 122,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,21000 = 13,10500

SOBRE001 U Sobreixidor zenc 1,000      x 98,00000 = 98,00000

Subtotal: 98,00000 98,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36540

COST DIRECTE 122,72540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,72540

P-66 COLECTOR1I U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en
ferro DN250 amb una entrada i 6 sortides en tub de
ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i
cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla
elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del
distribuïdor DN75 i les aspiracions de les bombes
segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou
la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix
de 40mm d'escuma elastomèrica, els picatges i
adatacions que siguin necessàries per poder-se
connectar als elements i a les bombes circuladores

Rend.: 1,000 940,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 2,860      x 25,36000 = 72,52960

000-001 H AJUDANT 0,860      x 22,51000 = 19,35860

059-002 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN250 i 4mm
de gruix

1,900      x 264,00000 = 501,60000

055-001 U Accessori en tapa per soldar a tub de ferro DN250 i
4mm de gruix

2,000      x 29,25000 = 58,50000

246-003 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN75 i 4mm
de gruix

6,000      x 28,48000 = 170,88000

245-001 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 32mm de
gruix per embolcallar un tub DN75

4,000      x 13,61000 = 54,44000

245-004 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de
gruix per embolcallar un tub DN250

1,900      x 33,12000 = 62,92800

Subtotal: 940,23620 940,23620
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COST DIRECTE 940,23620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 940,23620

P-67 COLECTOR1R U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en
ferro DN250 amb una sortida i 6 entrades en tub de
ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i
cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla
elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del
distribuïdor DN75 i les aspiracions de les bombes
segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou
la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix
de 40mm d'escuma elastomèrica, els picatges i
adatacions que siguin necessàries per poder-se
connectar als elements i a les bombes circuladores

Rend.: 1,000 959,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,860      x 22,51000 = 19,35860

246-003 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN75 i 4mm
de gruix

4,500      x 28,48000 = 128,16000

000-003 H OFICIAL 1a 2,860      x 25,36000 = 72,52960

245-004 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de
gruix per embolcallar un tub DN250

1,900      x 33,12000 = 62,92800

245-001 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 32mm de
gruix per embolcallar un tub DN75

4,500      x 13,61000 = 61,24500

107-002 U Subministre d'una brida de ferro DN75 per soldar o
roscada

2,000      x 27,47000 = 54,94000

059-002 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN250 i 4mm
de gruix

1,900      x 264,00000 = 501,60000

055-001 U Accessori en tapa per soldar a tub de ferro DN250 i
4mm de gruix

2,000      x 29,25000 = 58,50000

Subtotal: 959,26120 959,26120

COST DIRECTE 959,26120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 959,26120

P-68 COLECTOR2I U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en
ferro DN250 amb una entrada i 3 sortides en tub de
ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i
cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla
elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del
distribuïdor DN75 i les aspiracions de les bombes
segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou
la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix
de 40mm d'escuma elastomèrica, els picatges i
adatacions que siguin necessàries per poder-se
connectar als elements i a les bombes circuladores

Rend.: 1,000 652,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

059-002 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN250 i 4mm
de gruix

1,300      x 264,00000 = 343,20000

000-003 H OFICIAL 1a 2,640      x 25,36000 = 66,95040

059-001 m Subministre d'un tub de ferro estructural de gruix
3mm i DN150 normalitzada. Apte per xarxes
d'abastament

2,000      x 12,29000 = 24,58000
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246-003 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN75 i 4mm
de gruix

2,500      x 28,48000 = 71,20000

245-004 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de
gruix per embolcallar un tub DN250

1,300      x 33,12000 = 43,05600

245-001 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 32mm de
gruix per embolcallar un tub DN75

2,500      x 13,61000 = 34,02500

107-002 U Subministre d'una brida de ferro DN75 per soldar o
roscada

2,000      x 27,47000 = 54,94000

000-001 H AJUDANT 0,640      x 22,51000 = 14,40640

Subtotal: 652,35780 652,35780

COST DIRECTE 652,35780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 652,35780

P-69 COLECTOR2R U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en
ferro DN250 amb una entrada i 3 sortides en tub de
ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i
cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla
elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del
distribuïdor DN75 i les aspiracions de les bombes
segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou
la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix
de 40mm d'escuma elastomèrica, els picatges i
adatacions que siguin necessàries per poder-se
connectar als elements i a les bombes circuladores

Rend.: 1,000 707,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

107-002 U Subministre d'una brida de ferro DN75 per soldar o
roscada

2,000      x 27,47000 = 54,94000

000-003 H OFICIAL 1a 2,640      x 25,36000 = 66,95040

000-001 H AJUDANT 0,640      x 22,51000 = 14,40640

059-002 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN250 i 4mm
de gruix

1,300      x 264,00000 = 343,20000

055-001 U Accessori en tapa per soldar a tub de ferro DN250 i
4mm de gruix

2,000      x 29,25000 = 58,50000

246-003 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN75 i 4mm
de gruix

3,000      x 28,48000 = 85,44000

245-001 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 32mm de
gruix per embolcallar un tub DN75

3,000      x 13,61000 = 40,83000

245-004 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de
gruix per embolcallar un tub DN250

1,300      x 33,12000 = 43,05600

Subtotal: 707,32280 707,32280

COST DIRECTE 707,32280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 707,32280

P-70 COLECTOR3T U Subministre i muntatge d'un col·lector d'anada i retorn
de ferro DN125, aïllat per la connexió de la caldera al
dipòsit d'inèrcia segons necessitats de l'emplaçament.
El preu inclou la soporteria, l'aillament amb un gruix
de 40mm d'escuma elastomèrica, i els picatges i
adatacions que siguin necessàries per poder-se
connectar als elements i a la bomba circuladora

Rend.: 1,000 493,35 €
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Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 1,500      x 25,36000 = 38,04000

000-001 H AJUDANT 1,500      x 22,51000 = 33,76500

068-004 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 32mm de
gruix per embolcallar un tub DN54

6,000      x 5,02000 = 30,12000

107-001 U Subministre d'una brida de ferro DN50 per soldar o
roscada

2,000      x 24,17000 = 48,34000

107-005 U Subministre d'una brida de ferro DN125 per soldar o
roscada

2,000      x 87,07000 = 174,14000

175-002 U Subministre d'un conjunt de ràcords per a soldar o
roscar en un conducte de diversos materials DN32.

2,000      x 9,82000 = 19,64000

246-001 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN50 i 4mm
de gruix

6,000      x 16,85000 = 101,10000

240-007 U Vàlvula manual DN50 amb maneta dentada de
papallona amb cos de foneria i maniguet de d'EPDM
per temperatures de treball entre -10 i 120ºC.

1,000      x 48,20000 = 48,20000

Subtotal: 493,34500 493,34500

COST DIRECTE 493,34500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 493,34500

P-71 CONTROL u Control de qualitat, a decidir per la DF, amb un import
màxim de l'1% del PEM, a càrrec de l'empresa
adjudicatària de l'obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-72 CONNEX01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per treballs de
reparació de baixant i la seva connexió a xarxa de
clavegueram.
Inclou l'enderroc de mur necessari i la seva
reconstrucció posterior per tal de descobrir el tram de
baixant encastat a façana.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 308,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el
pont de comprovació. El preu inclou la comprovació
de la resistència de terres i la generació d'un informe
amb el resultat de la mesura

Rend.: 1,000 33,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

185-005 U Subministre d'un pont de comprovació amb caixa del
circuit de terres, apte per conductors de coure nu de
25-35mm2 de secció. el preu inclou les grapes i altres
accessoris que puguin ser necessaris pel muntatge

1,000      x 18,82000 = 18,82000

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 33,18100 33,18100
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COST DIRECTE 33,18100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,18100

P-74 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de
35mm2 de secció per instal·lacions de terres. el preu
incorpora els accessoris que puguin ser necessaris
per deixar acabada la instal·lació

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

185-004 m Subministre de conductor de coure nu de 35mm2 de
secció per instal·lacions de terres

1,000      x 2,21000 = 2,21000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 6,99700 6,99700

COST DIRECTE 6,99700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99700

P-75 DES001 m3 Desenrunament interior edifici, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 32,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 21,17000 = 31,75500

Subtotal: 31,75500 31,75500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47633

COST DIRECTE 32,23133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,23133

P-76 DES002 m3 Desenrunament interior edifici amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 2,11700 2,11700

Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,100 /R x 45,22000 = 4,52200

Subtotal: 4,52200 4,52200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 6,67076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67076
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P-77 DEPL001 m2 Tancament tipus façana ventilada, composta de
panells formats per marc d'acer inoxidable i planxa
tipus deployé d'alumini anoditzat color inoxidable
setinat (grau d'obertura petit de les cel.les) segons
plànols de projecte. Inclou l'estructura base, primària,
secundària formada per perfils en acer inoxidable
setinat així com tots els perfils de remats grafiats.
Inclou tots els materials, mermes, i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució. Tot segons
plànols i/o directrius de la Direcció Facultativa. La
partida inclou l'execució de tres mòduls com a
prototips amb diferent variants de planxa deployé
segons directrius de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 237,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

DEPL002 m2 Tancament practicable tipus façana ventilada,
compost de panells formats per marc d'acer
inoxidable i planxa tipus deployé d'alumini anoditzat
color inoxidable setinat amb tres graus d'obertura de
les cel.les segons plànols de projecte. Inclou
l'estructura base, primària, secundària formada per
perfils en acer inoxidable setinat així com tots els
perfils de remats necessaris. Frontisses i sistema de
tancament amb clau allen. Inclou tots els materials,
mermes i mitjans auxiliars necessaris per la seva
correcta execució. Tot segons plànols i/o directrius de
la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 263,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-78 DET-PRE U Subministre i instal·lació d'un detector de presència
d'alta freqüència per muntar en tancament vertical i
en superfície.

Rend.: 1,000 58,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

170-003 U Subministre d'un detector de moviment/presència
orientable IP55 per instal·lar sobre paret. Camp de
detecció de fins a 12m frontals i 8m laterals 140º

1,000      x 44,30000 = 44,30000

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 58,66100 58,66100

COST DIRECTE 58,66100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,66100

P-79 DETECTBT U Subministre, instal·lació i configuració d'un sistema de
detecció de la falta d'un subministre elèctric. L'aparell
pot avisar amb un missatge preconfigurat o bé
engegar una alarma autoalimentada

Rend.: 1,000 98,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 1,000      x 25,36000 = 25,36000

073-001 U Subministre d'un detector de tall del subministre
elèctric. En el cas que es detecti un tall pot enviar un
missatge a una destinació pre-programada i activar
un senyal d'alarma

1,000      x 73,10000 = 73,10000

Subtotal: 98,46000 98,46000
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COST DIRECTE 98,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,46000

P-80 DISTRIB-R1 U Subministre i muntatge d'un distribuïdor per la
impulsió del circuit tèrmic que enllaça el dipòsit
d'inèrcia i el col·lector. Realitzar en tub de ferro
DN125 i pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura
anti-òxid, aïllat amb escuma elastomèrica de 40mm
de gruix. El preu inclou la soporteria, els picatges i
adatacions que siguin necessàries per poder-se
connectar als elements

Rend.: 1,000 536,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

245-003 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de
gruix per embolcallar un tub DN125

3,000      x 16,56000 = 49,68000

107-005 U Subministre d'una brida de ferro DN125 per soldar o
roscada

3,000      x 87,07000 = 261,21000

107-003 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN125 i 4mm
de gruix

3,000      x 62,69000 = 188,07000

000-003 H OFICIAL 1a 1,250      x 25,36000 = 31,70000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

Subtotal: 536,28750 536,28750

COST DIRECTE 536,28750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 536,28750

P-81 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 15,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 21,89000 = 10,94500

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,17000 = 0,42340

Subtotal: 11,36840 11,36840

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,016 /R x 45,22000 = 0,72352

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,500 /R x 5,56000 = 2,78000

Subtotal: 3,50352 3,50352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17053

COST DIRECTE 15,04245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,04245

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

Rend.: 1,000 40,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,17000 = 0,42340

Subtotal: 0,42340 0,42340

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 75,38000 = 0,97994

Subtotal: 0,97994 0,97994

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,420      x 16,05000 = 38,84100

Subtotal: 38,84100 38,84100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00635

COST DIRECTE 40,25069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,25069

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,17000 = 0,42340

Subtotal: 0,42340 0,42340

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 51,60000 = 1,03200

Subtotal: 1,03200 1,03200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00635

COST DIRECTE 1,46175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46175

P-82 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 99,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 6,35100 6,35100

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 174,42000 = 17,44200

Subtotal: 17,44200 17,44200

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 68,60000 = 75,46000

Subtotal: 75,46000 75,46000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09527

COST DIRECTE 99,34827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,34827

P-83 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 25,36000 = 0,15216

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 22,51000 = 0,18008

Subtotal: 0,33224 0,33224

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,22000 = 0,00622

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,99968 = 0,99968

Subtotal: 1,00590 1,00590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00498

COST DIRECTE 1,34312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34312

P-84 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 20,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 25,36000 = 7,60800

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

Subtotal: 16,61200 16,61200

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,39000 = 0,77992

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 272,60000 = 0,29986

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,33000 = 1,46300

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,26000 = 0,05200

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 3,09000 = 0,15450

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 3,32623 3,32623

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24918

COST DIRECTE 20,18741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,18741
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P-85 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 25,36000 = 1,90200

Subtotal: 5,07750 5,07750

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 59,95000 = 6,29475

Subtotal: 6,29475 6,29475

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07616

COST DIRECTE 11,44841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44841

P-86 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars,
bigues i corretges, formades per peça simple, en
perfils laminats en calent de qualsevol serie i perfils
conformats, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura o cargols segons plànols de projecte. Inclós
mitjans auxiliars i elevadors necessaris.

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 22,60000 = 0,22600

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 25,78000 = 0,64450

Subtotal: 0,87050 0,87050

Maquinària

C150GA00 h Grua autopropulsada de 24 t 0,001 /R x 65,36000 = 0,06536

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 3,50000 = 0,08750

Subtotal: 0,15286 0,15286

Materials

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

1,000      x 1,08000 = 1,08000

Subtotal: 1,08000 1,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02176

COST DIRECTE 2,12512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12512
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E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 99,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 25,36000 = 1,29336

A0140000 h Manobre 0,209 /R x 21,17000 = 4,42453

Subtotal: 5,71789 5,71789

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 174,42000 = 21,80250

Subtotal: 21,80250 21,80250

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 68,60000 = 72,03000

Subtotal: 72,03000 72,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14295

COST DIRECTE 99,69334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,69334

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

Rend.: 1,000 102,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,336 /R x 21,17000 = 7,11312

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 25,36000 = 2,13024

Subtotal: 9,24336 9,24336

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 174,42000 = 24,41880

Subtotal: 24,41880 24,41880

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,000      x 68,60000 = 68,60000

Subtotal: 68,60000 68,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23108

COST DIRECTE 102,49324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,49324

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,36000 = 0,25360

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 22,51000 = 0,27012

Subtotal: 0,52372 0,52372

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,99968 = 0,99968

Subtotal: 1,01432 1,01432

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00786

COST DIRECTE 1,54590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54590

E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,36000 = 0,25360

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 22,51000 = 0,22510

Subtotal: 0,47870 0,47870

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,009      x 1,22000 = 0,01098

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,99968 = 0,99968

Subtotal: 1,01066 1,01066

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00718

COST DIRECTE 1,49654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49654

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 25,36000 = 0,30432

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 22,51000 = 0,22510

Subtotal: 0,52942 0,52942

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,99968 = 0,99968

Subtotal: 1,01432 1,01432
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00794

COST DIRECTE 1,55168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55168

P-87 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 13,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 25,36000 = 3,17000

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 21,89000 = 4,81580

Subtotal: 7,98580 7,98580

Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

C200F000 h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,35000 = 0,73700

Subtotal: 0,93450 0,93450

Materials

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 15,52000 = 3,10400

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160      x 0,71000 = 1,53360

Subtotal: 4,63760 4,63760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11979

COST DIRECTE 13,67769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,67769

P-88 E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 18,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 21,89000 = 5,47250

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400

Subtotal: 9,27650 9,27650

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,250 /R x 3,35000 = 0,83750

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,150 /R x 1,58000 = 0,23700

Subtotal: 1,07450 1,07450

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

4,199      x 0,71000 = 2,98129

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,300      x 15,52000 = 4,65600
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Subtotal: 7,63729 7,63729

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13915

COST DIRECTE 18,12744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,12744

P-89 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 8,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,140 /R x 21,89000 = 3,06460

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 25,36000 = 3,17000

Subtotal: 6,23460 6,23460

Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

C200F000 h Màquina taladradora 0,140 /R x 3,35000 = 0,46900

Subtotal: 0,66650 0,66650

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,350      x 0,71000 = 0,24850

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,085      x 15,52000 = 1,31920

Subtotal: 1,56770 1,56770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09352

COST DIRECTE 8,56232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,56232

E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 19,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,316 /R x 25,36000 = 8,01376

A0133000 h Ajudant encofrador 0,356 /R x 22,51000 = 8,01356

Subtotal: 16,02732 16,02732

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,39000 = 0,58344

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 10,53000 = 0,10635

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,0965      x 1,39000 = 1,52414

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 3,09000 = 0,24720

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,58000 = 0,58000
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Subtotal: 3,17808 3,17808

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40068

COST DIRECTE 19,60608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,60608

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 25,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,475 /R x 22,51000 = 10,69225

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,356 /R x 25,36000 = 9,02816

Subtotal: 19,72041 19,72041

Materials

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 3,09000 = 3,48799

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 10,53000 = 0,10635

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,39000 = 0,58344

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,58000 = 0,58000

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 3,09000 = 0,30900

Subtotal: 5,20373 5,20373

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49301

COST DIRECTE 25,41715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,41715

E4D3D525 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó vist, a una alçària <= 5 m

Rend.: 1,000 49,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,900 /R x 22,51000 = 20,25900

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,900 /R x 25,36000 = 22,82400

Subtotal: 43,08300 43,08300

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0302      x 25,28000 = 0,76346

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0029      x 272,60000 = 0,79054

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,39000 = 0,46761

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 3,09000 = 0,24720

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 2,56000 = 2,94400
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Subtotal: 5,63895 5,63895

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,07708

COST DIRECTE 49,79903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,79903

E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 55,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,805 /R x 22,51000 = 18,12055

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,920 /R x 25,36000 = 23,33120

Subtotal: 41,45175 41,45175

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 3,09000 = 0,18540

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 8,60000 = 9,89000

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,43000 = 1,57300

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 25,28000 = 0,38173

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,39000 = 0,38610

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 272,60000 = 0,51794

Subtotal: 13,07112 13,07112

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03629

COST DIRECTE 55,55916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,55916

E4DCBD02 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

Rend.: 1,000 73,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 1,150 /R x 22,51000 = 25,88650

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,265 /R x 25,36000 = 32,08040

Subtotal: 57,96690 57,96690

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 25,28000 = 0,38173

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 8,60000 = 9,89000

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,43000 = 1,57300

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 3,09000 = 0,18540
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B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,39000 = 0,50622

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 272,60000 = 1,03588

Subtotal: 13,70918 13,70918

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,44917

COST DIRECTE 73,12525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,12525

E4F2B585 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-20, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 7
N/mm2

Rend.: 1,000 277,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 21,17000 = 63,51000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 25,36000 = 152,16000

Subtotal: 215,67000 215,67000

Materials

B0F1G2A1 u Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

224,640      x 0,20000 = 44,92800

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1289      x 89,91690 = 11,59029

Subtotal: 56,51829 56,51829

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,39175

COST DIRECTE 277,58004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,58004

P-90 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 21,17000 = 0,10585

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,005 /R x 25,36000 = 0,12680

Subtotal: 0,23265 0,23265

Materials

B0716000 kg Morter expansiu 2,020      x 0,66000 = 1,33320

Subtotal: 1,33320 1,33320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00349

COST DIRECTE 1,56934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56934

E786D1H0KCIR m2 Impermeabilització de parament horitzontal de
formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode de
penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment
amb una dotació de 1.5 kg/m2 aplicat en una capa.
Article: ref. P06SR470 de la serie Revestiments
cimentosos: Sistema MASTERSEAL® Serie 500 de
BASF-CC

Rend.: 1,000 4,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,032 /R x 21,17000 = 0,67744

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,064 /R x 25,36000 = 1,62304

Subtotal: 2,30048 2,30048

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,032 /R x 1,60000 = 0,05120

Subtotal: 0,05120 0,05120

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0008      x 1,60000 = 0,00128

B755BD11K kg Impermebilitzant capil·lar del formigó, a base de
ciment, àrids i agents hidroactius. Usos: dipòsits,
piscines, canals, depuradores, estructures sota nivell
freàtic, humitats capil·lars en murs i soleres, túnels,
taulers pont. Propietats: s'integra en l'estructura i
resisteix pressions positives i negatives de fins a 1,5
atmosferes, protegeix contra la carbonatació, sulfats i
efectes del gel-desgel, no és tòxic. Aplicació: barrejar
el producte amb aigua i s'aplica amb brotxa o
projecció amb un consum d'1 Kg/m2 capa, amb un
mim de 2 capes (1 mm). Sobre llosa es reparteix el
producte per espolvoreig o en beurada, abans i
després de la seva execució, MASTERSEAL 501, de
BASF-CC, ref. P06SR470 de la serie Revestiments
cimentosos: Sistema MASTERSEAL® Serie 500 de
BASF-CC

1,575      x 1,54000 = 2,42550

Subtotal: 2,42678 2,42678

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03451

COST DIRECTE 4,81297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81297

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,36000 = 1,01440

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 22,51000 = 0,45020

Subtotal: 1,46460 1,46460
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Materials

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

1,100      x 0,88000 = 0,96800

Subtotal: 0,96800 0,96800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02197

COST DIRECTE 2,45457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45457

E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 22,51000 = 0,33765

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 25,36000 = 0,76080

Subtotal: 1,09845 1,09845

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,17000 = 0,18700

Subtotal: 0,18700 0,18700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01648

COST DIRECTE 1,30193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30193

P-91 E7D69TKW m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent, tres capes de
pintura intumescent i capa d'acabat segellat, amb un
gruix necessari segons massivitat perfil per garantir
RF-90. Inclós certificats de materials i aplicadors.

Rend.: 1,000 44,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 22,51000 = 1,68825

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 25,36000 = 19,52720

Subtotal: 21,21545 21,21545

Materials

B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,89000 = 21,28823

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 12,26000 = 2,08543

Subtotal: 23,37366 23,37366

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31823

COST DIRECTE 44,90734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,90734
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E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al
vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

Rend.: 1,000 38,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 25,36000 = 17,75200

A013D000 h Ajudant pintor 0,700 /R x 22,51000 = 15,75700

Subtotal: 33,50900 33,50900

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 6,02000 = 0,90300

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,500      x 7,15000 = 3,57500

Subtotal: 4,47800 4,47800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50264

COST DIRECTE 38,48964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,48964

E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 22,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 21,17000 = 1,27020

Subtotal: 1,27020 1,27020

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 67,72000 = 2,03160

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 60,33000 = 2,11155

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 43,57000 = 1,08925

Subtotal: 5,23240 5,23240

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 13,75000 = 15,81250

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,60000 = 0,08000

Subtotal: 15,89250 15,89250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01905

COST DIRECTE 22,41415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,41415

E93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 30,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 21,17000 = 3,38720

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,36000 = 2,02880
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Subtotal: 5,41600 5,41600

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 174,42000 = 13,95360

Subtotal: 13,95360 13,95360

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1545      x 68,60000 = 10,59870

Subtotal: 10,59870 10,59870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08124

COST DIRECTE 30,04954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,04954

E9Z4M618 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 22,51000 = 0,67530

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 25,36000 = 0,76080

Subtotal: 1,43610 1,43610

Materials

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,92000 = 3,50400

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0204      x 1,22000 = 0,02489

Subtotal: 3,52889 3,52889

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02154

COST DIRECTE 4,98653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98653

EA142FL6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm,
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, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

Rend.: 1,000 403,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 25,82000 = 15,49200

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 18,89400 18,89400

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,51000 = 1,45100
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 11,61000 = 3,36690

BA1427L6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una o dues
fulles batents, , classificació mínima 4 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,

1,100      x 344,48000 = 378,92800

Subtotal: 383,74590 383,74590

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47235

COST DIRECTE 403,11225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 403,11225

EAN31A11 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm2 amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN31110 m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm,

4,800      x 5,07000 = 24,33600

Subtotal: 24,33600 24,33600

COST DIRECTE 24,33600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33600

EAZ15196 m Tapajunts de fusta d'iroko per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 25,82000 = 1,13608

Subtotal: 1,13608 1,13608

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,36000 = 0,01360

BAZ15196 m Tapajunts de fusta d'iroko per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 1,77000 = 1,85850

Subtotal: 1,87210 1,87210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01704

COST DIRECTE 3,02522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02522

EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 67,21 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 24,64000 = 12,32000

Subtotal: 12,32000 12,32000

Materials

BC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

1,000      x 54,71000 = 54,71000

Subtotal: 54,71000 54,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18480

COST DIRECTE 67,21480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,21480

P-92 ELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions
elèctriques de façana

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-93 ELEV001 u Subministre i col.locació d'ascensor model ORONA
3G_5010 MRLG o similar, sense sala de màquines,
per a 8 persones (630kg) de càrrega, amb velocitat 1
m/s, 14780mm de recorregut, 5 parades, 5 accessos,
1 embarcament i maniobra selectiva de pujada i
baixada amb memòria. Grup tractor per tracció
d'adherència, màquina sense reductor, d'imans
permanents, amb variador de frecuència i control de
llaç tancat.
Cabina ORONA de Gama Público Plus o similar amb
pared de fons en recobriment inoxidable plus, paret
lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i
paret lateral sense botonera inoxidable plus,
pasamans inoxidable, terra d'acer inoxidable,
botonera d'acer inoxidable, embocadures i frontal en
acer inoxidable. Sistema de bloqueig aturades amb
clau.
A cabina, panell de comandaments amb braille,
resistents a l'aigua. Senyalització de cabina,
indicador lluminós de sobrecàrrega i sistema
bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica.
Porta de cabina telescòpica 2 fulles en acer
inoxidable de 900 x 2000 mm cortina fotoelèctrica.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes
bidireccionals, amb fletxes bidireccionals en resta de
plantes, senyal d'alarma en planta principal, amb
botonera de paret i pulsadors antivandàlics. Cinc
portes de pis telescòpiques en acer inoxidable
900x2000 mm de resistència al foc EI120.

Rend.: 1,000 22.910,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-94 ELEV002 u Subministre i instal.lació d'ascensor / muntacàrregues
model ORONA 3G_3037 CARGO o similar.
Grans càrregues, de 36 persones (2700 kg), de
càrrega, amb velocitat de 0,3 m/s, 14780 de
recorregut aproximat, 4 parades, 4 accessos, i
embarcament i maniobra Selectiva en Baixada
Simplex. Accionament hidràulic per mitjà de dilindre/s
alimentats per grup de força oleo dinàmic.
Cabina ORONA de Gama P CARGO o similar, amb
paret de fons amb recobriment inoxidable, paret

Rend.: 1,000 68.480,00 €
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lateral amb botonera recobriment inoxidable i paret
lateral sense botonera recobriment inoxidable,
pasamans inoxidable, terra de PVC-High SC05 o
similar, botonera en Acer Inoxidable Plus, UP_61,
embocadures y frontal Acer Inoxidable (Plus) i sòcols
d'alumini.
A cabina, panell de comandaments amb pulsadors
ORONA 3G o similar Series circular amb Braille
resistenta a aigua (IPX3, segons EN81_71 d'ascensor
resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització
de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts,
indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema
de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via
xarxa telefònica. Porta de Cabina Central 6 Fulles en
Acer Inox (Plus) de 2400 x 2600 mm. Cortina
fotoelèctrica. Sistema de bloqueig de botons amb clau.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes
unidireccionals, amb fletxe direccionals a la resta de
plantes, amb botonera a paret i pulsador ORONA 3G
o similars circulars resistents a l'aigua (IPX3, segons
EN 60529) i antivandàlics (categoria 1). 4 portes pis
Central en Acer Inox (Plus) de 2400 x 2600 mm.

______________________________________________________________________________________________________________

P-95 EMNPS001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària
d'emergència amb LEDs amb forma quadrada, tipus
daisalux norma, il·luminació no permanent per
muntatge en superfície amb un flux de 200lm i 3h
d'autonomia amb bateries. Led de càrrega i botó de
test. Alimentat a 230V AC. El preu incorpora l'equip i
els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

Rend.: 1,000 104,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

250-002 U Lluminària combinada d'emergència NO permanent
amb 3h d'autonomia i 200lm. Fabricada amb un cos
quadrat amb arestres de material sintètic i difusor
opalitzat de policarbonat. Amb sistema de fixació i
connexió ràpida. Grau de protecció IP42 IK04, Classe
II i possibilitat d'incorporar rètols de senyalització

1,000      x 90,00000 = 90,00000

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 104,36100 104,36100

COST DIRECTE 104,36100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,36100

P-96 END001 m3 Enderroc rampa de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre contenidor o camió.
Inclou tots aquells treballs, mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 126,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 3,200 /R x 21,89000 = 70,04800

A0D-0007 h Manobre 1,140 /R x 21,17000 = 24,13380
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Subtotal: 94,18180 94,18180

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,118 /R x 51,15000 = 6,03570

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,600 /R x 15,71000 = 25,13600

Subtotal: 31,17170 31,17170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41273

COST DIRECTE 126,76623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,76623

P-97 END002 m2 Enderroc sostre complert bigueta de formigó i
encadellat ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 32,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 21,17000 = 31,75500

Subtotal: 31,75500 31,75500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47633

COST DIRECTE 32,23133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,23133

P-98 END003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per l'enderroc
d'elements estructurals diversos, com poden ser
biguetes o restes de biguetes, existents a l'interior del
nucli d'escala.
Inclou tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris
per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 388,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000

A01-FEOY h Ajudant paleta 8,000 /R x 22,51000 = 180,08000

Subtotal: 382,96000 382,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,74440

COST DIRECTE 388,70440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,70440

P-99 ENLLUM01 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions
enllumenat de façana

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-100 ENVOL120S U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la
instal·lació en superfície d'aparells modulars estàndar
per carril DIN T35 en un número de 120 elements.
L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu
inclou el ferratges i mecanitazats que puguin ser
necessaris pel correcte muntatge del conjunt.
Incorpora pany amb clau

Rend.: 1,000 382,41 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-101 ENVOLVENT38 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per
instal·lació encastada d'aparells modulars estàndar
per carril DIN T35 en un número de 38 elements.
L'armari de 410x270mm i la porta en material plàstic
de color blanc. El preu inclou l'ajuda de paleteria i els
ferratges que puguin ser necessaris pel correcte
muntatge del conjunt

Rend.: 1,000 46,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-004 H OFICIAL 1a PALETA 0,300      x 25,36000 = 7,60800

211-011 U Subministre d'una envolvent de material plàstic per
encastar per la instal·lació d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 38
elements. L'armari i el marc de la porta en blanc de
dimensions 410x270x68

1,000      x 27,48000 = 27,48000

000-002 H AJUDANT PALETA 0,300      x 22,51000 = 6,75300

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 46,62800 46,62800

COST DIRECTE 46,62800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,62800

P-102 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la
instal·lació en superfície d'aparells modulars estàndar
per carril DIN T35 en un número de 72 elements.
L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu
inclou el ferratges que puguin ser necessaris pel
correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb
clau

Rend.: 1,000 262,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

211-007 U Subministre d'una envolvent metàl·lica de superfície
de dimensions 532x602 i fons de 155mm. Per
instal·lar aparells modulars estàndar per carril DIN
T35 en un número de 72 elements distribuïts en 3
files de 24 mòduls. L'armari i el marc de la porta en
blanc. Equipa pany amb clau

1,000      x 257,88000 = 257,88000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 262,66700 262,66700

COST DIRECTE 262,66700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,66700

P-103 ENVOLVENT96 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la
instal·lació encastada d'aparells modulars estàndar
per carril DIN T35 en un número de 96 elements.
L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu
inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que puguin
ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt.
Incorpora pany amb clau

Rend.: 1,000 275,66 €

Unitats Preu Parcial Import
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Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-002 H AJUDANT PALETA 0,300      x 22,51000 = 6,75300

000-004 H OFICIAL 1a PALETA 0,300      x 25,36000 = 7,60800

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

211-004 U Subministre d'una envolvent per encastar metàl·lica
de dimensions 545x735 i fons ajustable entre 140 i
165mm. Per instal·lar aparells modulars estàndar per
carril DIN T35 en un número de 96 elements
distribuïts en 4 files de 24 mòduls. L'armari i el marc
de la porta en blanc. Equipa pany amb clau

1,000      x 256,51000 = 256,51000

Subtotal: 275,65800 275,65800

COST DIRECTE 275,65800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,65800

P-105 ESC002 u Barana perfil en U d'acer inoxidable setinat, per rebre
vidre laminar 6+6 mm de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.
Vidre laminar 6+6 mm.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 206,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 24,64000 = 12,32000

A01-FEPB h Ajudant manyà 2,000 /R x 22,60000 = 45,20000

A01-FEPA h Ajudant vidrier 0,500 /R x 22,32000 = 11,16000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 25,76000 = 51,52000

PERFIL m Perfil subjecció barana vidre 0,200      x 300,00000 = 60,00000

KC151D0R m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, retallat a mida, col.locat sobre buit
d'obra.

0,216      x 115,22000 = 24,88752

Subtotal: 84,88752 84,88752

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,80300

COST DIRECTE 206,89052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,89052

P-106 ESTAN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial
ultrafina estanca amb tecnologia LED de
600mm/19W, 1800lm, temperatura de color de
4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia
E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els
clips de muntatge i les suspensions.

Rend.: 1,000 38,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300
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178-003 U Subministre d'una lluminària linial ultrafina estanca
amb tecnologia LED de 650mm/19W, 1800lm,
temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El
subministre inclou els connectors, els clips de
muntatge i les suspensions.

1,000      x 24,05000 = 24,05000

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 38,41100 38,41100

COST DIRECTE 38,41100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,41100

P-113 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica
reixada amb acabat zincat i dimensions 200x60. El
preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta
pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària

Rend.: 1,000 32,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

204-002 u Subministre d'un suport horitzontal en òmega per a
muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat de dimensions 200x60

1,000      x 8,93000 = 8,93000

204-001 m Subministre d'una safata metàl·lica reixada amb
acabat zincat de dimensions 200x60

1,000      x 11,89000 = 11,89000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

Subtotal: 32,78750 32,78750

COST DIRECTE 32,78750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,78750

P-114 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica
reixada amb acabat zincat i dimensions 400x60. El
preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta
pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària

Rend.: 1,000 54,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

204-004 u Subministre d'un suport horitzontal en òmega per a
muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat de dimensions 400x60

1,000      x 20,52000 = 20,52000

204-003 m Subministre d'una safata metàl·lica reixada amb
acabat zincat de dimensions 400x60

1,000      x 21,85000 = 21,85000

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

Subtotal: 54,33750 54,33750
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COST DIRECTE 54,33750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,33750

P-115 FE50A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte
realitzat en ferro sense soldadurest de 50mm amb
aïllament d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix.
El preu inclou els accessoris per fixar-lo a la ubicació i
els accessoris que puguin fer falta per adaptar-lo al
traçat

Rend.: 1,000 40,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

246-001 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN50 i 4mm
de gruix

1,000      x 16,85000 = 16,85000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

068-010 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de
gruix per embolcallar un tub DN54

1,000      x 19,06000 = 19,06000

Subtotal: 40,69700 40,69700

COST DIRECTE 40,69700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,69700

P-116 FE60X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica
reixada amb acabat zincat i dimensions 60x60. El
preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta
pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària

Rend.: 1,000 32,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

204-006 u Subministre d'un suport horitzontal en òmega per a
muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat de dimensions 60x60

1,000      x 13,52000 = 13,52000

204-005 m Subministre d'una safata metàl·lica reixada amb
acabat zincat de dimensions 60x60

1,000      x 6,55000 = 6,55000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

Subtotal: 32,03750 32,03750

COST DIRECTE 32,03750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,03750

P-117 FE65A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte
realitzat en ferro sense soldadurest de 65mm amb
aïllament d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix.
El preu inclou els accessoris per fixar-lo a la ubicació i
els accessoris que puguin fer falta per adaptar-lo al
traçat

Rend.: 1,000 47,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres
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000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

246-002 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN50 i 4mm
de gruix

1,000      x 22,67000 = 22,67000

068-011 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de
gruix per embolcallar un tub DN65

1,000      x 20,05000 = 20,05000

Subtotal: 47,50700 47,50700

COST DIRECTE 47,50700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,50700

P-118 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica
reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60. El
preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta
pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària

Rend.: 1,000 33,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

204-007 m Subministre d'una safata metàl·lica reixada amb
acabat zincat de dimensions 80x60

1,000      x 8,11000 = 8,11000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

204-008 u Subministre d'un suport horitzontal en òmega per a
muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat de dimensions 80x60

1,000      x 13,52000 = 13,52000

Subtotal: 33,59750 33,59750

COST DIRECTE 33,59750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,59750

P-119 FOPTICA m Subministre i estesa d'un conductor de fibra òptica
amb coberta apte per a ús en exteriors i compatible
amb la resta dels elements de la instal·lació. El preu
inclou la identificació de cada extrem.

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

130-001 m Subministre d'un conductor de fibra òptica 1x4FO
amb coberta apte per a ús en exteriors, multimode,
50/125 um

1,000      x 0,76000 = 0,76000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 5,54700 5,54700

COST DIRECTE 5,54700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54700
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P-120 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura
horitzontal (en sostre o terra, encastada o de
superfície) a una infrestructura vertical igualment
encastada o de superfície, que per la complexitat
particular no és possible considerar-la dins del cost
de l'estesa general de la infraestructura. El preu
incorpora aquells accessoris que puguin necessitar-se
per executar la conversió

Rend.: 1,000 23,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,500      x 25,36000 = 12,68000

000-001 H AJUDANT 0,500      x 22,51000 = 11,25500

Subtotal: 23,93500 23,93500

COST DIRECTE 23,93500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,93500

P-121 FORM001 ml Formigonat tub clavegueram en zones de pas de
vehicles

Rend.: 1,000 35,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500

Subtotal: 23,26500 23,26500

Materials

B06E-12C5 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

0,192      x 62,20000 = 11,94240

Subtotal: 11,94240 11,94240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34898

COST DIRECTE 35,55638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55638

P-122 FOR-SCA U Arranjament d'una sortida de cables a punt per la
instal·lació d'un equip

Rend.: 1,000 11,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

Subtotal: 11,96750 11,96750

COST DIRECTE 11,96750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,96750
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P-123 FOR-SCO U Treballs necessaris per executar la sortida dels
condensats d'una màquina de fred que no es
consideren incorporats a les partides genèriques
d'estesa o d'instal·lació de la màquina. El preu unitari,
incorpora la feina i aquell material que permeti la
finalització dels treballs com per exemple el sifó
registrable

Rend.: 1,000 31,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

004-001 u Subministre genèrica d'accessoris per a la instal·lació
d'infraestructura de fluids

1,000      x 7,53000 = 7,53000

000-001 H AJUDANT 0,500      x 22,51000 = 11,25500

000-003 H OFICIAL 1a 0,500      x 25,36000 = 12,68000

Subtotal: 31,46500 31,46500

COST DIRECTE 31,46500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,46500

FUT03 u Fusteria Fi 03 Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-125 FUST01 u Fusteria Fi 01
Conjunt porta metàl.lica EI60-C5 per pintar amb
panell fix superior, enrasada a parament.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard
(forma de Z), maneta amb placa cuadrada de
180x180 m del programa 2000 inox d'Arcon o similar i
barra antipànic de lliscament tipus Quick de Tesa o
similar. Acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 733,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

A01-FEOY h Ajudant paleta 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 22,60000 = 11,30000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 25,76000 = 12,88000

EI110270 u Porta EI60 110x270 amb tarja 1,000      x 450,00000 = 450,00000

EAZPB140 u Mecanisme antipànic 1,000      x 234,52000 = 234,52000

Subtotal: 684,52000 684,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72173

COST DIRECTE 733,35673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 733,35673

P-127 FUST03 u Fusteria Fi 03
Porta de fusta EI60-C5 revestida a una cara amb
panell de DM per pintar, enrasada a parament de
vestíbul.
Maneta amb placa quadrada de 180x180 mm del
programa 2000 inox d'Arcon o equivalent amb
frontisses d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 496,91 €



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 25,82000 = 103,28000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 4,000 /R x 22,68000 = 90,72000

EI110210 u Porta EI60 110X210 1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,91000

COST DIRECTE 496,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 496,91000

P-128 FUST04 u Fusteria Fi 04
Armari sotaescala, amb bastiment de fusta de pi i
porta de DM 19 mm per pintar, enrasada a parament
de vestíbul.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 768,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 25,82000 = 103,28000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 4,000 /R x 22,68000 = 90,72000

TANCDM m2 Tancament DM 3,810      x 150,00000 = 571,50000

Subtotal: 571,50000 571,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,91000

COST DIRECTE 768,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,41000

P-131 FUST07 u Fusteria Fi 07
Porta metàl.lica EI60-C5 per pintar.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard
(forma de Z), maneta amb placa quadrada de
180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon o
equivalent, barra anti-pànic de lliscament tipus quick
de Tesa o equivalent acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 656,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000
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A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 22,60000 = 11,30000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 25,76000 = 12,88000

EAZPB140 u Mecanisme antipànic 1,000      x 234,52000 = 234,52000

EI110210 u Porta EI60 110X210 1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 534,52000 534,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79880

COST DIRECTE 656,23880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 656,23880

P-133 FUST09 u Fusteria Fi 09
Porta metàl.lica EI 60-C5.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard
(forma de Z), maneta amb placa quadrada de
180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon o
equivalent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 421,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 22,60000 = 11,30000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 25,76000 = 12,88000

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

EI110210 u Porta EI60 110X210 1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79880

COST DIRECTE 421,71880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 421,71880

P-134 K2144F0Z m2 Enderroc de sostre complert a la zona de recolzament
de coberta, incloent acabat de coberta, entrebigat,
bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 132,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 21,17000 = 105,85000

Subtotal: 127,74000 127,74000

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 1,000 /R x 3,14000 = 3,14000

Subtotal: 3,14000 3,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,91610

COST DIRECTE 132,79610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,79610

P-135 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 171,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 21,17000 = 169,36000

Subtotal: 169,36000 169,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,54040

COST DIRECTE 171,90040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,90040

P-136 K214821W m3 Enderroc puntual lineal de mur de maçoneria, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor per a formació de regata per
estintolament.

Rend.: 1,000 214,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 10,000 /R x 21,17000 = 211,70000

Subtotal: 211,70000 211,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,17550

COST DIRECTE 214,87550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,87550

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

Rend.: 1,000 14,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 21,89000 = 6,56700

Subtotal: 12,91800 12,91800

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,26000 = 0,97800

Subtotal: 0,97800 0,97800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19377

COST DIRECTE 14,08977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,08977



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

P-139 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

Rend.: 1,000 11,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 21,89000 = 6,56700

Subtotal: 8,68400 8,68400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 15,71000 = 2,35650

Subtotal: 2,35650 2,35650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13026

COST DIRECTE 11,17076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,17076

P-140 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 87,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,060 /R x 21,17000 = 85,95020

Subtotal: 85,95020 85,95020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28925

COST DIRECTE 87,23945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,23945

P-141 K2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres Rend.: 1,000 36,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 21,17000 = 15,87750

Subtotal: 15,87750 15,87750

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 20,16000 20,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23816

COST DIRECTE 36,27566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,27566

K2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

Rend.: 1,000 6,37 €
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Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 75,38000 = 0,75380

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,170 /R x 33,03000 = 5,61510

Subtotal: 6,36890 6,36890

COST DIRECTE 6,36890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36890

P-143 K2R450E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.

Rend.: 1,000 20,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,008 /R x 75,38000 = 0,60304

Subtotal: 20,76304 20,76304

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 20,76304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,76304

K2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 7,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 75,38000 = 0,75380

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 33,03000 = 6,67206

Subtotal: 7,42586 7,42586

COST DIRECTE 7,42586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42586

K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 8,99000 = 13,03550
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Subtotal: 13,03550 13,03550

COST DIRECTE 13,03550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,03550

K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 15,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 10,68000 = 15,48600

Subtotal: 15,48600 15,48600

COST DIRECTE 15,48600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,48600

K2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

Rend.: 1,000 6,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

1,000      x 6,24000 = 6,24000

Subtotal: 6,24000 6,24000

COST DIRECTE 6,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24000

P-145 K443Z5116 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i
pilars formades per peça simple o composta, en
perfils laminats en calent o conformats de qualsevol
sèrie, planta i platines, treballat a taller, protegit
mitjançant galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb
soldadura o cargols segons les necessitats.
S'inclouen tots els aparells d'elevació necessaris per
a la posada en obra, inclós grues autopropulsades.

Rend.: 1,000 4,16 €
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El tractament de les soldadures i la protecció es durà
a terme mitjançant el següent procediment:
- Fresat, en cas de ser necessari, per a la formació
de goteró, previ al procés de galvanitzat, segons
detalls de la documentació gràfica i/o indicacions de
la Direcció Facultativa.
- Pintat de les soldadures amb una capa de
100micres de gruix amb pintures riques en zenc
(mínim un 92% de partícules de zinc per tal de
garantir una protecció catódica), aplicat de forma
manual amb tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcte aplicació, previa neteja de la zona
fins aconseguir un grau de preparació de la superfície
Sa 2(1/2).
- El gruix del galvanitzat ha de garantir una protecció
mínima per a un ambient del tipus ´´C3´´ mig, segons
UNE EN ISO 14713 i prescripcions de la Norma EAE.
A aquest efecte, i segons el gruix de la peça a
tractar, s'haurà de disposar d'un mínim de 55 micres
(505gr/m2) per a gruixos d'acer de fins a 6mm, i de
mínim 70 micres (610gr/m2) per a gruixos superiors a
6mm. En qualsevol cas, abans del procès de
galvanització serà necessari entregar a la D.F la
documentació necessària del procès a dur a terme.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 22,60000 = 0,33900

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,010 /R x 25,36000 = 0,25360

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 25,78000 = 0,64450

Subtotal: 1,23710 1,23710

Maquinària

C150GT00 h Grua autopropulsada de 30 t 0,010 /R x 68,85000 = 0,68850

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,023 /R x 3,50000 = 0,08050

Subtotal: 0,76900 0,76900

Materials

B44ZZ50BA 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, protegit
mitjançant galvanitzat en calent amb un recobriment
segons el gruix de la peça (d'entre 55 i 70 micres)

1,000      x 1,91000 = 1,91000

B89ZZT000 kg Pintures riques en zenc (mínim un 92% de partícules
de zinc per tal de garantir una protecció catódica)

0,010      x 21,30000 = 0,21300

Subtotal: 2,12300 2,12300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03093

COST DIRECTE 4,16003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16003
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K45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 93,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,248 /R x 21,17000 = 5,25016

Subtotal: 5,25016 5,25016

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 174,42000 = 17,96526

Subtotal: 17,96526 17,96526

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 68,60000 = 69,97200

Subtotal: 69,97200 69,97200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13125

COST DIRECTE 93,31867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,31867

K45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 96,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,276 /R x 21,17000 = 5,84292

Subtotal: 5,84292 5,84292

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 174,42000 = 20,05830

Subtotal: 20,05830 20,05830

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 68,60000 = 69,97200

Subtotal: 69,97200 69,97200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14607

COST DIRECTE 96,01929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,01929

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

Rend.: 1,000 1.266,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 25,000 /R x 21,17000 = 529,25000

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,000 /R x 25,36000 = 634,00000
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Subtotal: 1.163,25000 1.163,25000

Materials

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

1,050      x 70,62000 = 74,15100

Subtotal: 74,15100 74,15100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 29,08125

COST DIRECTE 1.266,48225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.266,48225

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 44,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 25,36000 = 24,34560

A0133000 h Ajudant encofrador 0,720 /R x 22,51000 = 16,20720

Subtotal: 40,55280 40,55280

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,39000 = 0,77992

B0A31000 kg Clau acer 0,0988      x 1,36000 = 0,13437

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,43000 = 1,64379

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 272,60000 = 0,51794

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 10,53000 = 0,21165

Subtotal: 3,28767 3,28767

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01382

COST DIRECTE 44,85429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,85429

P-146 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de
mamposteria o arc d'obra de fàbrica ceramica amb
grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en
barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb
injecció de morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Rend.: 1,000 15,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 21,89000 = 5,47250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 25,36000 = 6,34000

Subtotal: 11,81250 11,81250

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,120 /R x 3,35000 = 0,40200

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 /R x 1,58000 = 0,15800

Subtotal: 0,56000 0,56000
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Materials

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500      x 0,80000 = 2,00000

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

0,206      x 3,36218 = 0,69261

Subtotal: 2,69261 2,69261

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17719

COST DIRECTE 15,24230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,24230

K4G211T9 m3 Paredat de gruix variable de pedra de recuperació
adobada de sola, d'una cara vista, col·locada amb
morter mixt 1:1:7

Rend.: 1,000 749,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 21,17000 = 148,19000

A0122000 h Oficial 1a paleta 7,000 /R x 25,36000 = 177,52000

Subtotal: 325,71000 325,71000

Materials

D6111021 m3 Pedra de recuperació adobada de sola per a
maçoneria

1,150      x 332,83035 = 382,75490

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,2499      x 131,20660 = 32,78853

Subtotal: 415,54343 415,54343

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,14275

COST DIRECTE 749,39618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 749,39618

KAAGU010 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb
perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat setinat

Rend.: 1,000 41,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,150 /R x 22,60000 = 3,39000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,150 /R x 25,76000 = 3,86400

Subtotal: 7,25400 7,25400

Materials

BAAGU020 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb
perfils compostos d'acer inoxidable, L 165x7 +tub
30x20x2 mm,  AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un
buit d'obra d'una alçària de 260cm.

1,000      x 34,07000 = 34,07000

Subtotal: 34,07000 34,07000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18135

COST DIRECTE 41,50535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,50535

P-147 LENP-E U Subministre i instal·lació d'una lluminària
d'emergència amb LEDs DE tipus no permanent per
encastar de 200lm i 3h de duració de bateries. Amb
led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El
preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris
necesssaris per finalitzar el muntatge

Rend.: 1,000 71,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

167-002 U Subministre d'una lluminària d'emergència amb LEDs
DE tipus no permanent per encastar de 200lm i 3h de
duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest.
Alimentat a 230V AC. El preu incorpora l'equip, marcs
i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

1,000      x 59,41000 = 59,41000

Subtotal: 71,37750 71,37750

COST DIRECTE 71,37750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,37750

P-148 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària
d'emergència amb LEDs DE tipus permanent/no
permanent de superfície de 200lm i 3h de duració de
bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a
230V AC. El preu incorpora l'equip, marcs i els
accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

Rend.: 1,000 94,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

167-004 U Subministre d'una lluminària d'emergència amb LEDs
DE tipus permanent de superfície de 200lm i 3h de
duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest.
Alimentat a 230V AC. Tipus NORMA VIA
147x147x39mm. El preu incorpora l'equip, marcs i els
accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

1,000      x 80,26000 = 80,26000

Subtotal: 94,62100 94,62100

COST DIRECTE 94,62100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,62100

P-149 LHR20 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid
DN20 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge vist

Rend.: 1,000 14,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres
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000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

168-015 m Subministre d'un conducte de LHR rígid DN20 lliure
d'halògens, amb connexió amb bmaniguet incorporat

1,000      x 2,34000 = 2,34000

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

Subtotal: 14,30750 14,30750

COST DIRECTE 14,30750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,30750

P-150 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid
DN25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge vist

Rend.: 1,000 15,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

168-014 m Subministre d'un conducte de LHR rígid DN25 lliure
d'halògens, amb connexió amb bmaniguet incorporat

1,000      x 3,23000 = 3,23000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

Subtotal: 15,19750 15,19750

COST DIRECTE 15,19750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,19750

P-151 LIN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial
ultrafina cablejada i endollable tipus LEDVANCE
LINEAR COMPACT amb tecnologia LED de
1200mm/20W, 2000lm, temperatura de color de
4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia
E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els
clips de muntatge i les suspensions.

Rend.: 1,000 35,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

296-001 U Subministre d'una lluminària linial ultrafina cablejada i
endollable amb tecnologia LED de 1200mm/20W,
2000lm, tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT
temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El
subministre inclou els connectors, els clips de
muntatge i les suspensions.

1,000      x 21,03000 = 21,03000

Subtotal: 35,39100 35,39100

COST DIRECTE 35,39100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,39100

P-152 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial
ultrafina cablejada i endollable tipus LEDVANCE
LINEAR COMPACT amb tecnologia LED de
1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de
4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia

Rend.: 1,000 38,90 €
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E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els
clips de muntatge i les suspensions.

Unitats Preu Parcial Import

Altres

296-002 U Subministre d'una lluminària linial ultrafina cablejada i
endollable amb tecnologia LED de 1500mm/25W,
2500lm, tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT
temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El
subministre inclou els connectors, els clips de
muntatge i les suspensions.

1,000      x 24,54000 = 24,54000

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 38,90100 38,90100

COST DIRECTE 38,90100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,90100

P-153 MAN100 U Subministre, instal·lació d'un manòmetre de glicerina
DN100 en caixa d'acer inoxidable amb amb un rang
de medició d'entre 0-4bar. Incorpora una aixeta
porta-manòmetre PN16 i amb una brida de control
D40

Rend.: 1,000 65,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,500      x 25,36000 = 12,68000

240-002 U Subministre d'una vàlvula manual porta-manòmetre
PN16 i brida de control de D40

1,000      x 11,14000 = 11,14000

240-001 U Subministre d'un manòmetre de glicerina DN100 en
caixa d'acer inoxidable amb amb un rang de medició
d'entre 0-4bar

1,000      x 41,33000 = 41,33000

Subtotal: 65,15000 65,15000

COST DIRECTE 65,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,15000

P-154 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus
schucko en una caixa individual, de superfície i
estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que
puguin fer falta per finalitzar el muntatge

Rend.: 1,000 23,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

147-002 U Subministre d'un endolls del tipus schucko en una
caixa individual, de superfície i estanca IP55.

1,000      x 9,34000 = 9,34000

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 23,70100 23,70100



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 23,70100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,70100

P-155 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou
aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el
muntatge

Rend.: 1,000 26,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

147-003 U Subministre d'un interruptor del tipus schucko en una
caixa individual, de superfície i estanca IP55.

1,000      x 11,66000 = 11,66000

Subtotal: 26,02100 26,02100

COST DIRECTE 26,02100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,02100

P-156 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme
amb connector RJ45 en una caixa individual, de
superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells
accessoris que puguin fer falta per finalitzar el
muntatge i la certificació de la comunicació

Rend.: 1,000 34,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,300      x 22,51000 = 6,75300

147-006 U Subministre d'un connector RJ45 en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55.

1,000      x 19,67000 = 19,67000

000-003 H OFICIAL 1a 0,300      x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 34,03100 34,03100

COST DIRECTE 34,03100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,03100

P-157 MOV001 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i terres deixades a la vora.

Rend.: 1,000 10,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 0,145 /R x 22,51000 = 3,26395

Subtotal: 3,26395 3,26395

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,145 /R x 48,70000 = 7,06150

Subtotal: 7,06150 7,06150
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04896

COST DIRECTE 10,37441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37441

P-158 OBERT01 u Repicat d'enmarcat d'obertures existents al claustre.
Repicat del revestiment que forma el perimetre de
l'obertura i refer els brancals, la llinda i l'ampit amb
morter de calç.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 166,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 25,36000 = 76,08000

A01-FEOY h Ajudant paleta 3,000 /R x 22,51000 = 67,53000

Subtotal: 143,61000 143,61000

Materials

B076-1KX4 kg Morter de calç de resistència a compressió de 2 a 4
N/mm2

40,000      x 0,53000 = 21,20000

Subtotal: 21,20000 21,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,15415

COST DIRECTE 166,96415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,96415

P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000
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P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 26,21000 = 2,09680

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 22,51000 = 3,60160

Subtotal: 5,69840 5,69840

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 33,03000 = 1,32120

Subtotal: 1,32120 1,32120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08548

COST DIRECTE 7,10508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10508

P-159 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 25,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 25,89000 = 25,89000

Subtotal: 25,89000 25,89000

COST DIRECTE 25,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,89000

P-160 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 19,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb

1,000      x 19,43000 = 19,43000
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llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Subtotal: 19,43000 19,43000

COST DIRECTE 19,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43000

P-161 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL1 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 6,56000 = 6,56000

Subtotal: 6,56000 6,56000

COST DIRECTE 6,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56000

P-162 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

P-163 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe
B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos
de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

Rend.: 1,000 154,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1479-0XLE u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe
B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos
de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

1,000      x 154,10000 = 154,10000

Subtotal: 154,10000 154,10000
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COST DIRECTE 154,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,10000

P-164 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000

COST DIRECTE 2,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69000

P-165 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99000

P-166 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147P-19O u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 15,33000 = 15,33000

Subtotal: 15,33000 15,33000

COST DIRECTE 15,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,33000
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P-167 P147W-65NF u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

Rend.: 1,000 214,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147W-19P u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

1,000      x 214,98000 = 214,98000

Subtotal: 214,98000 214,98000

COST DIRECTE 214,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,98000

P-168 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P-169 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XIA u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 6,40000 = 6,40000

Subtotal: 6,40000 6,40000
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COST DIRECTE 6,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40000

P-170 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 15,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,03000 = 15,03000

Subtotal: 15,03000 15,03000

COST DIRECTE 15,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03000

P-171 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481-0NG2 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 17,18000 = 17,18000

Subtotal: 17,18000 17,18000

COST DIRECTE 17,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,18000

P-172 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,38000 = 6,38000

Subtotal: 6,38000 6,38000

COST DIRECTE 6,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38000

P-173 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 13,81000 = 13,81000
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Subtotal: 13,81000 13,81000

COST DIRECTE 13,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,81000

P-174 P148B-EQEJ u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B-0XLR u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 7,40000 = 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000

COST DIRECTE 7,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40000

P-175 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148D-0XL u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,76000 = 2,76000

Subtotal: 2,76000 2,76000

COST DIRECTE 2,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76000

P-176 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

Subtotal: 9,30600 9,30600

Materials

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 19,67000 = 4,91750

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

3,000      x 0,18000 = 0,54000

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 3,31000 = 0,82750
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Subtotal: 6,28500 6,28500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09306

COST DIRECTE 15,68406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,68406

P-177 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 4,65300 4,65300

Materials

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,500      x 0,34000 = 1,19000

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500      x 1,47000 = 0,73500

Subtotal: 1,92500 1,92500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04653

COST DIRECTE 6,62453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62453

P-178 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per
al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,125 /R x 21,17000 = 2,64625

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,125 /R x 25,36000 = 3,17000

Subtotal: 5,81625 5,81625

Materials

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

2,400      x 0,12000 = 0,28800

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,400      x 1,47000 = 0,58800

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 4,98000 = 1,09560

Subtotal: 1,97160 1,97160
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05816

COST DIRECTE 7,84601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,84601

P-179 P151A-45RG m Barana de protecció prefabricada per a forats
d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

Subtotal: 6,97950 6,97950

Materials

B1511-19LY u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb
cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 1,27000 = 1,27000

Subtotal: 1,27000 1,27000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06980

COST DIRECTE 8,31930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31930

P-180 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 11,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 4,65300 4,65300

Materials

B1515-0MC u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 78,27000 = 5,47890

B15Z0-0MD m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

1,050      x 0,92000 = 0,96600

Subtotal: 6,44490 6,44490

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04653

COST DIRECTE 11,14443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,14443
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P-181 P151N-484M m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,125 /R x 21,17000 = 2,64625

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,125 /R x 25,36000 = 3,17000

Subtotal: 5,81625 5,81625

Materials

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,400      x 1,21000 = 0,48400

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,014      x 18,26000 = 0,25564

B0DZ3-0F6 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,23000 = 0,04600

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,050      x 0,18000 = 0,18900

Subtotal: 0,97464 0,97464

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05816

COST DIRECTE 6,84905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84905

P-182 P151Q-EQFD m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats
de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,350 /R x 25,36000 = 8,87600

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950

Subtotal: 16,28550 16,28550

Materials

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,020      x 18,26000 = 0,36520

B15Z0-0MD m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,500      x 0,14000 = 0,07000

B0DZ3-0F6 m Fleix, per a seguretat i salut 0,100      x 0,23000 = 0,02300

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,18000 = 0,21600

Subtotal: 0,67420 0,67420
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16286

COST DIRECTE 17,12256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12256

P-183 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170

Subtotal: 0,21170 0,21170

Materials

B1516-H6LO u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00318

COST DIRECTE 0,24488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24488

P151U-EQF7 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 25,36000 = 6,34000

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250

Subtotal: 11,63250 11,63250

Materials

B0A4-07OA m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

2,400      x 1,08000 = 2,59200

B1514-19LU u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa
per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i
salut

0,080      x 23,74000 = 1,89920

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600      x 0,18000 = 0,28800

Subtotal: 4,77920 4,77920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11633

COST DIRECTE 16,52803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52803
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P1540-EQFF u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 244,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 21,17000 = 42,34000

Subtotal: 93,06000 93,06000

Materials

B15Z0-0MD m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

85,000      x 0,38000 = 32,30000

B44Z-0M1E 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 cargols i galvanitzat, per a
seguretat i salut

48,600      x 1,86000 = 90,39600

B151K-19LS m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per
a seguretat i salut

32,000      x 0,88000 = 28,16000

Subtotal: 150,85600 150,85600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,93060

COST DIRECTE 244,84660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,84660

P-184 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 47,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000

Subtotal: 46,53000 46,53000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,46530

COST DIRECTE 46,99530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,99530

P-185 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 21,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 21,17000 21,17000
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COST DIRECTE 21,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,17000

P-186 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 152,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 25,36000 = 152,16000

Subtotal: 152,16000 152,16000

COST DIRECTE 152,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,16000

P1A2-AL06 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats
o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final. Inclou
redacció informe final.

Rend.: 1,000 272,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A02-FEPT h Arqueòleg director 8,000 /R x 33,50000 = 268,00000

Subtotal: 268,00000 268,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,02000

COST DIRECTE 272,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,02000

P-187 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 21,17000 21,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31755

COST DIRECTE 21,48755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,48755

P-188 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 21,17000 = 12,70200

Subtotal: 12,70200 12,70200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19053

COST DIRECTE 12,89253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89253

P-189 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 10,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500

Subtotal: 10,58500 10,58500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15878

COST DIRECTE 10,74378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,74378

P-190 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 137,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 21,89000 = 87,56000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,17000 = 8,46800

Subtotal: 96,02800 96,02800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 51,15000 = 8,64947

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 15,71000 = 31,42000

Subtotal: 40,06947 40,06947

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44042

COST DIRECTE 137,53789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,53789

P-191 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 6,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 6,35100 6,35100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09527

COST DIRECTE 6,44627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44627
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P2146-DJ2E m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 3,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 91,44000 = 0,35662

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,052 /R x 64,73000 = 3,36596

Subtotal: 3,72258 3,72258

COST DIRECTE 3,72258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72258

P-192 P214K-CRMZ m2 Enderroc complert de coberta inclinada, de teules,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 21,17000 = 11,64350

Subtotal: 11,64350 11,64350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17465

COST DIRECTE 11,81815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,81815

P-193 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica o maçoneria, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 136,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,375 /R x 21,17000 = 134,95875

Subtotal: 134,95875 134,95875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,02438

COST DIRECTE 136,98313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,98313

P214P-E7JS m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 126,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,140 /R x 21,17000 = 24,13380

A0E-000A h Manobre especialista 3,200 /R x 21,89000 = 70,04800

Subtotal: 94,18180 94,18180

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,118 /R x 51,15000 = 6,03570

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,600 /R x 15,71000 = 25,13600
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Subtotal: 31,17170 31,17170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41273

COST DIRECTE 126,76623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,76623

P-194 P214Q-4RPI m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 26,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

Subtotal: 26,24200 26,24200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39363

COST DIRECTE 26,63563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,63563

P-195 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

Subtotal: 3,17550 3,17550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04763

COST DIRECTE 3,22313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22313

P-196 P214Q-4RQ3 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 43,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,030 /R x 21,17000 = 42,97510

Subtotal: 42,97510 42,97510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64463

COST DIRECTE 43,61973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,61973

P-197 P214Q-4RQ7 m Enderroc de ràfec de coberta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 34,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 21,17000 = 33,87200

Subtotal: 33,87200 33,87200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50808

COST DIRECTE 34,38008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,38008

P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950

Subtotal: 7,40950 7,40950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11114

COST DIRECTE 7,52064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,52064

P-198 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 21,17000 = 2,96380

Subtotal: 2,96380 2,96380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04446

COST DIRECTE 3,00826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00826

P2214-AYNS m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 86,46000 = 3,89070

Subtotal: 3,89070 3,89070

COST DIRECTE 3,89070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89070

P2217-55T1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,29 €
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Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 86,46000 = 3,28548

Subtotal: 3,28548 3,28548

COST DIRECTE 3,28548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28548

P221B-EL9E m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 36,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,194 /R x 48,70000 = 9,44780

C135-00LV h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

0,473 /R x 56,80000 = 26,86640

Subtotal: 36,31420 36,31420

COST DIRECTE 36,31420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,31420

P-199 P221E-AWE4 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 14,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,203 /R x 21,17000 = 4,29751

Subtotal: 4,29751 4,29751

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,203 /R x 48,70000 = 9,88610

Subtotal: 9,88610 9,88610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06446

COST DIRECTE 14,24807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24807

P-200 P2243-53AB m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 2,11700 2,11700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 2,14876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14876

P-201 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 30,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 21,89000 = 4,37800

Subtotal: 4,37800 4,37800

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,48000 = 1,09600

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 51,15000 = 6,17892

Subtotal: 7,27492 7,27492

Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,25000 = 18,68750

Subtotal: 18,68750 18,68750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06567

COST DIRECTE 30,40609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,40609

P244-6RJA m3 Desenrunament interior a edificacions superficials,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 32,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 21,17000 = 31,75500

Subtotal: 31,75500 31,75500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,31755

COST DIRECTE 32,07255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,07255

P244-6RJB m3 Desenrunament interior a edificacions superficials,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 2,11700 2,11700

Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,100 /R x 45,22000 = 4,52200
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Subtotal: 4,52200 4,52200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02117

COST DIRECTE 6,66017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66017

P-202 P2RA-EU5O m3 Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos 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)

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TP t Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos 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)

0,170      x 94,00000 = 15,98000

Subtotal: 15,98000 15,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 15,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98000

P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 22,51000 = 0,18008

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 25,36000 = 0,15216

Subtotal: 0,33224 0,33224

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,91568 = 0,91568

Subtotal: 0,92178 0,92178

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00498

COST DIRECTE 1,25900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25900

P311-DQ6J m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 25,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,450 /R x 22,51000 = 10,12950

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 25,36000 = 11,41200
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Subtotal: 21,54150 21,54150

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,34000 = 2,24400

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0044      x 252,49000 = 1,11096

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,57000 = 0,07710

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,11000 = 0,11322

Subtotal: 3,74942 3,74942

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32312

COST DIRECTE 25,61404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,61404

P312-D4NE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 107,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,17000 = 8,46800

Subtotal: 8,46800 8,46800

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 155,48000 = 23,32200

Subtotal: 23,32200 23,32200

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 68,60000 = 75,46000

Subtotal: 75,46000 75,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12702

COST DIRECTE 107,37702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,37702

P324-DNJD m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 105,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,36000 = 2,02880

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 8,37980 8,37980

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 155,48000 = 23,32200

Subtotal: 23,32200 23,32200
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Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,075      x 68,60000 = 73,74500

Subtotal: 73,74500 73,74500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20950

COST DIRECTE 105,65630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,65630

P442-DG2C 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

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,014 /R x 21,17000 = 0,29638

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,014 /R x 25,36000 = 0,35504

Subtotal: 0,65142 0,65142

Materials

B44Z-0LXA 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

1,000      x 0,86000 = 0,86000

Subtotal: 0,86000 0,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01629

COST DIRECTE 1,52771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52771

P443-FHV6 kg Acer S355J0 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 i cargols

Rend.: 1,000 2,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,010 /R x 22,60000 = 0,22600

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 25,78000 = 0,51560

Subtotal: 0,74160 0,74160

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,11000 = 0,06220

Subtotal: 0,06220 0,06220

Materials

B44Z-0LW9 kg Acer S355J0 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 cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,34000 = 1,34000
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Subtotal: 1,34000 1,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01854

COST DIRECTE 2,16234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16234

P447-DMDG 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, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 3,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 22,60000 = 1,13000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 25,78000 = 1,28900

Subtotal: 2,41900 2,41900

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550

Materials

B44Z-0M1J 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

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03629

COST DIRECTE 3,64079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64079

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 13,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 21,89000 = 4,81580

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 25,36000 = 3,17000

Subtotal: 7,98580 7,98580

Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,39000 = 0,74580

Subtotal: 0,94330 0,94330

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160      x 0,63000 = 1,36080
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B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 15,52000 = 3,10400

Subtotal: 4,46480 4,46480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11979

COST DIRECTE 13,51369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51369

P-203 P4F9-AJRC u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de
maçoneria amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i
reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada

Rend.: 1,000 23,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,420 /R x 21,89000 = 9,19380

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 25,36000 = 10,65120

Subtotal: 19,84500 19,84500

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,210 /R x 3,39000 = 0,71190

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 /R x 1,58000 = 0,15800

Subtotal: 0,86990 0,86990

Materials

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500      x 0,80000 = 2,00000

B0B5-16I3 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

0,206      x 2,92118 = 0,60176

Subtotal: 2,60176 2,60176

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29768

COST DIRECTE 23,61434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,61434

P-204 P4F9-AJRD u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret
d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer
inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici
fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric
de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada

Rend.: 1,000 15,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 25,36000 = 6,34000

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 21,89000 = 5,47250

Subtotal: 11,81250 11,81250

Maquinària
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C20G-00DT h Màquina taladradora 0,120 /R x 3,39000 = 0,40680

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 /R x 1,58000 = 0,15800

Subtotal: 0,56480 0,56480

Materials

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500      x 0,80000 = 2,00000

B0B5-16I3 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

0,206      x 2,92118 = 0,60176

Subtotal: 2,60176 2,60176

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17719

COST DIRECTE 15,15625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15625

P4FF-EGW4 m3 Paret estructural per a revestir de 14 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

Rend.: 1,000 314,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,500 /R x 21,17000 = 74,09500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,900 /R x 25,36000 = 174,98400

Subtotal: 249,07900 249,07900

Materials

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

235,440      x 0,18000 = 42,37920

B07F-0LSZ 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

0,1289      x 129,67100 = 16,71459

Subtotal: 59,09379 59,09379

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,22698

COST DIRECTE 314,39977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,39977

P-205 P4FG-EDEN m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de
290x140x50 mm tipus Piera groc o similar, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de calç, amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 4 N/mm2

Rend.: 1,000 488,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 9,000 /R x 25,36000 = 228,24000

A0D-0007 h Manobre 4,500 /R x 21,17000 = 95,26500
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Subtotal: 323,50500 323,50500

Materials

B0F14-06G u Maó massís d'elaboració manual R-10, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

436,700      x 0,32000 = 139,74400

B07G-0MQR m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 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

0,2066      x 83,66630 = 17,28546

Subtotal: 157,02946 157,02946

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,08763

COST DIRECTE 488,62209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,62209

P4R0-DYXR kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 3,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 25,36000 = 0,25360

Subtotal: 0,46530 0,46530

Materials

B4R0-0LRP kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

1,000      x 3,07000 = 3,07000

Subtotal: 3,07000 3,07000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01163

COST DIRECTE 3,54693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54693

P4R0-DYY4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils conformats tipus L,
U, treballat a taller i col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 25,36000 = 0,25360

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170

Subtotal: 0,46530 0,46530

Materials

B4R0-0LRQ kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller

1,000      x 3,27000 = 3,27000

Subtotal: 3,27000 3,27000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01163

COST DIRECTE 3,74693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74693

P4R0-DYY6 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 25,78000 = 0,51560

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,020 /R x 22,60000 = 0,45200

Subtotal: 0,96760 0,96760

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,11000 = 0,06220

Subtotal: 0,06220 0,06220

Materials

B4R0-0LRP kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

1,000      x 3,07000 = 3,07000

Subtotal: 3,07000 3,07000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02419

COST DIRECTE 4,12399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12399

P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb
cargol, volandera i femella

Rend.: 1,000 13,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400

Subtotal: 6,97950 6,97950

Materials

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000      x 6,72000 = 6,72000

Subtotal: 6,72000 6,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10469

COST DIRECTE 13,80419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80419

P-206 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 19,74 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 25,36000 = 9,12960

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 21,17000 = 3,81060

Subtotal: 12,94020 12,94020

Materials

B0FG3-0ED u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

29,120      x 0,15000 = 4,36800

B07F-0LT6 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

0,014      x 159,78650 = 2,23701

Subtotal: 6,60501 6,60501

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19410

COST DIRECTE 19,73931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,73931

P-207 P528-4SB0 u Reparació puntual de teulada amb la recol·locació de
teula solta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 15,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 25,36000 = 7,60800

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 13,95900 13,95900

Materials

B07F-0LT6 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

0,004      x 159,78650 = 0,63915

Subtotal: 0,63915 0,63915

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,41877

COST DIRECTE 15,01692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01692

P-208 P52D-4V55 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
variable, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 44,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 25,36000 = 19,02000

A0D-0007 h Manobre 0,375 /R x 21,17000 = 7,93875

Subtotal: 26,95875 26,95875

Materials

B526-0XS7 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
variable, de 25 peces/m2, com a màxim

27,500      x 0,48000 = 13,20000
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B07F-0LT6 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

0,0221      x 159,78650 = 3,53128

Subtotal: 16,73128 16,73128

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67397

COST DIRECTE 44,36400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,36400

P-209 P52D-4V5I m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color
vermell, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10 (teula de recuperació)

Rend.: 1,000 49,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,780 /R x 25,36000 = 19,78080

A0D-0007 h Manobre 0,390 /R x 21,17000 = 8,25630

Subtotal: 28,03710 28,03710

Materials

B526-0XSR u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color
vermell, de 20 peces/m2, com a màxim

22,000      x 0,79000 = 17,38000

B07F-0LT6 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

0,020      x 159,78650 = 3,19573

Subtotal: 20,57573 20,57573

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70093

COST DIRECTE 49,31376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,31376

P-210 P5Z10-55YQ m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill,
densitat LD, categoria II, de 290x140x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior
de pasta de ciment ràpid

Rend.: 1,000 24,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 21,17000 = 5,08080

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 25,36000 = 12,17280

Subtotal: 17,25360 17,25360

Materials

B0F13-0LM9 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria
II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

18,720      x 0,15000 = 2,80800

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,575      x 0,14000 = 0,22050

B07F-0LT6 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

0,0263      x 159,78650 = 4,20238

Subtotal: 7,23088 7,23088
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25880

COST DIRECTE 24,74328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,74328

P-211 P5Z12-4Z6U m2 Formació de pendents amb biguetes de formigó
pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, intereixos de 0,6 m,
llum< 5 m, de 9,6 a 14,0 kN·m per nervi

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 21,17000 = 3,81060

A0F-000B h Oficial 1a 0,120 /R x 25,36000 = 3,04320

Subtotal: 6,85380 6,85380

Materials

B4L0-0KXU m Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i
96 kN

1,6932      x 6,75000 = 11,42910

Subtotal: 11,42910 11,42910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10281

COST DIRECTE 18,38571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,38571

P-212 P5Z15-4Z33 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 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

Rend.: 1,000 16,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,156 /R x 21,17000 = 3,30252

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,156 /R x 25,36000 = 3,95616

Subtotal: 7,25868 7,25868

Materials

B06D-0L90 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

0,1252      x 76,05179 = 9,52168

Subtotal: 9,52168 9,52168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10888

COST DIRECTE 16,88924
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,88924

P5Z20-FJ33 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix

Rend.: 1,000 10,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 25,36000 = 3,04320

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 21,17000 = 4,65740

Subtotal: 7,70060 7,70060

Materials

B07F-0LT4 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

0,0315      x 77,51030 = 2,44157

Subtotal: 2,44157 2,44157

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11551

COST DIRECTE 10,25768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,25768

P-213 P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 11,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 21,17000 = 4,65740

Subtotal: 8,46140 8,46140

Materials

B07F-0LT4 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

0,0315      x 77,51030 = 2,44157

Subtotal: 2,44157 2,44157

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12692

COST DIRECTE 11,02989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,02989

P-214 P5Z25-50UW m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets
de sostremort

Rend.: 1,000 20,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 25,36000 = 11,66560

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 21,17000 = 4,86910

Subtotal: 16,53470 16,53470

Materials

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria
II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,750      x 0,20000 = 2,15000

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,14000 = 1,39944

Subtotal: 3,54944 3,54944
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41337

COST DIRECTE 20,49751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49751

P-215 P5ZA0-51FO m Carener ceràmic de teula àrab de recuperació,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 14,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 10,78350 10,78350

Materials

B07F-0LT6 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

0,020      x 159,78650 = 3,19573

Subtotal: 3,19573 3,19573

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26959

COST DIRECTE 14,24882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24882

P5ZB1-523H m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i 80 cm de desenvolupament, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 36,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 25,36000 = 7,10080

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 21,17000 = 2,96380

Subtotal: 10,06460 10,06460

Materials

B0AK-07AV cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 3,000      x 1,93000 = 5,79000

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,798      x 0,83000 = 0,66234

B5ZB0-0KLT m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, de 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs

1,100      x 17,72000 = 19,49200

B07F-0LT5 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

0,0011      x 89,09850 = 0,09801

Subtotal: 26,04235 26,04235

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25162

COST DIRECTE 36,35857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,35857
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P-216 P5ZB1-523R m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 30,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 25,36000 = 7,10080

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 21,17000 = 2,96380

Subtotal: 10,06460 10,06460

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,1995      x 0,83000 = 0,16559

B5ZB0-0KLV m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs

1,100      x 13,19000 = 14,50900

B0AK-07AV cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 3,000      x 1,93000 = 5,79000

B07F-0LT5 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

0,0011      x 89,09850 = 0,09801

Subtotal: 20,56260 20,56260

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25162

COST DIRECTE 30,87882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,87882

P5ZB1-523T m Aiguafons de planxa de coure d'1 mm de gruix,
preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 39,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 21,17000 = 2,96380

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 25,36000 = 7,10080

Subtotal: 10,06460 10,06460

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,1995      x 0,83000 = 0,16559

B0AK-07AX u Clau coure de 3 mm de diàmetre 3,000      x 0,08000 = 0,24000

B5ZB0-0KLZ m Peça per a aiguafons, de planxa de coure d'1 mm de
gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 5 plecs

1,100      x 26,24000 = 28,86400

B07F-0LT5 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

0,0011      x 89,09850 = 0,09801

Subtotal: 29,36760 29,36760

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25162

COST DIRECTE 39,68382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,68382
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P-217 P5ZB1-H8M2 m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix,
preformada i 125 cm de desenvolupament, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 34,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 10,78350 10,78350

Materials

B5ZB0-H4V m Peça per a canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm
de gruix, de 125 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 6 plecs

1,020      x 21,82000 = 22,25640

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,200      x 0,83000 = 0,16600

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 4,000      x 0,10000 = 0,40000

B07F-0LT5 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

0,002      x 89,09850 = 0,17820

Subtotal: 23,00060 23,00060

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26959

COST DIRECTE 34,05369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,05369

P5ZB2-9JQR m Canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb
parets de totxana i impermeabilització amb làmina de
betum modificat LBM (SBS) 50/G- FP 150 g/m2

Rend.: 1,000 19,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

19,0026      x 0,17000 = 3,23044

B712-FGNQ m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament
antiarrels

1,200      x 8,14000 = 9,76800

B07F-0LT8 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

0,084      x 74,20610 = 6,23331

Subtotal: 19,23175 19,23175

COST DIRECTE 19,23175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,23175

P-218 P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina
o teula ceràmica, recolzada sobre coberta existent,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 25,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000
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A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250

Subtotal: 17,97250 17,97250

Materials

B0FG3-0ED u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat
ratllat

7,497      x 0,15000 = 1,12455

B0FG6-0ZX u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

7,497      x 0,75000 = 5,62275

B07F-0LT6 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

0,0021      x 159,78650 = 0,33555

Subtotal: 7,08285 7,08285

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26959

COST DIRECTE 25,32494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,32494

P5ZD1-527L m Minvell encastat al parament, de dues peces de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de
15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament,
col·locades amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 38,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 16,27450 16,27450

Materials

B5ZD0-0KW m Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 4 plecs

1,020      x 12,55000 = 12,80100

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,3465      x 0,83000 = 0,28760

B5ZD0-0KW m Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix, de 15 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 4 plecs

1,020      x 8,34000 = 8,50680

B07F-0LT5 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

0,0053      x 89,09850 = 0,47222

Subtotal: 22,06762 22,06762

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24412

COST DIRECTE 38,58624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,58624

P-219 P5ZE0-6P2D m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls
de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40
mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 64,78 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,625 /R x 21,17000 = 13,23125

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,250 /R x 25,36000 = 31,70000

Subtotal: 44,93125 44,93125

Materials

B0F14-06HA u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40
mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

44,000      x 0,33000 = 14,52000

B07F-0LT6 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

0,0263      x 159,78650 = 4,20238

Subtotal: 18,72238 18,72238

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,12328

COST DIRECTE 64,77691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,77691

P5ZF7-H95Y u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta
retallada, de 80 mm de diàmetre, col·locada soldada

Rend.: 1,000 141,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,21000 = 13,10500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

Subtotal: 24,36000 24,36000

Materials

B5ZF0-H6A u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta
retallada, de 80 mm de diàmetre

1,000      x 116,47000 = 116,47000

Subtotal: 116,47000 116,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60900

COST DIRECTE 141,43900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,43900

P-220 P5ZH0-52FE u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm,
adherida sobre làmina bituminosa en calent

Rend.: 1,000 42,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 25,36000 = 17,75200

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 22,51000 = 7,87850

Subtotal: 25,63050 25,63050

Materials

BD55-0MY7 u Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de
diàmetre

1,000      x 16,47000 = 16,47000

Subtotal: 16,47000 16,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38446

COST DIRECTE 42,48496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,48496

P6126-58IQ m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó
massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb
ciment CEM II

Rend.: 1,000 65,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,614 /R x 21,17000 = 12,99838

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,228 /R x 25,36000 = 31,14208

Subtotal: 44,14046 44,14046

Materials

B0F15-06N6 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

58,520      x 0,29000 = 16,97080

B07F-0LSZ 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

0,029      x 129,67100 = 3,76046

Subtotal: 20,73126 20,73126

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10351

COST DIRECTE 65,97523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,97523

P-221 P6146-AWJ4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana
de 240x115x70 mm, LD, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 27,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,072 /R x 21,89000 = 1,57608

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,580 /R x 25,36000 = 14,70880

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 21,17000 = 6,13930

Subtotal: 22,42418 22,42418

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,072 /R x 1,70000 = 0,12240

Subtotal: 0,12240 0,12240

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0048      x 1,60000 = 0,00768

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0192      x 31,63000 = 0,60730
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B0F19-132H u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

32,997      x 0,12000 = 3,95964

Subtotal: 4,57462 4,57462

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56060

COST DIRECTE 27,68180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,68180

P6182-44N0 m2 Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Rend.: 1,000 24,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 21,17000 = 4,44570

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 25,36000 = 10,65120

Subtotal: 15,09690 15,09690

Materials

B0E2-0EKR u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,137      x 0,62000 = 7,52494

B07F-0LT6 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

0,0082      x 159,78650 = 1,31025

Subtotal: 8,83519 8,83519

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37742

COST DIRECTE 24,30951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,30951

P6182-45CE m2 Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari

Rend.: 1,000 29,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 21,17000 = 4,86910

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 25,36000 = 11,66560

Subtotal: 16,53470 16,53470

Materials

B0E2-0EKV u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,137      x 0,87000 = 10,55919

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb

0,0111      x 159,78650 = 1,77363
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una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 12,33282 12,33282

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41337

COST DIRECTE 29,28089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,28089

P61Z0-DABB kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 25,36000 = 0,25360

Subtotal: 0,25360 0,25360

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,91568 = 0,91568

Subtotal: 0,92178 0,92178

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00380

COST DIRECTE 1,17918
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17918

P61Z3-45PI 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

Rend.: 1,000 116,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 21,17000 = 33,87200

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,36000 = 10,14400

Subtotal: 44,01600 44,01600

Materials

B06E-12C7 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

1,050      x 68,07000 = 71,47350

Subtotal: 71,47350 71,47350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66024

COST DIRECTE 116,14974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,14974
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P653-8KWP 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 95
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de
12,5 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W

Rend.: 1,000 46,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 25,36000 = 9,89040

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 22,51000 = 3,15140

Subtotal: 13,04180 13,04180

Materials

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,57000 = 0,53580

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975      x 0,94000 = 0,93765

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

7,350      x 1,10000 = 8,08500

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,77000 = 13,94620

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W

1,030      x 2,80000 = 2,88400

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,26000 = 1,00800

Subtotal: 32,79825 32,79825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19563

COST DIRECTE 46,03568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,03568

P-223 P653-8KYV 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 95
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de
12,5 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de vidre de resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W

Rend.: 1,000 40,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 22,51000 = 3,15140

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 25,36000 = 9,89040

Subtotal: 13,04180 13,04180

Materials
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B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,57000 = 0,53580

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B7C44-0JN m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W

1,030      x 2,10000 = 2,16300

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 4,38000 = 9,02280

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

7,350      x 1,10000 = 8,08500

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975      x 0,94000 = 0,93765

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,26000 = 1,00800

Subtotal: 27,15385 27,15385

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19563

COST DIRECTE 40,39128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,39128

P653-8L1J m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de vidre de resistència tèrmica >= 1,143 m2·K/W

Rend.: 1,000 63,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 25,36000 = 10,65120

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,170 /R x 22,51000 = 3,82670

Subtotal: 14,47790 14,47790

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,26000 = 1,00800

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

14,700      x 0,91000 = 13,37700

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,995      x 0,89000 = 1,77555

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 4,38000 = 18,04560

B7C44-0JJ6 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,143 m2·K/W

2,060      x 2,29000 = 4,71740
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B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,150      x 2,63000 = 0,39450

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,57000 = 0,53580

Subtotal: 48,74985 48,74985

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21717

COST DIRECTE 63,44492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,44492

P653-8L7J 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 98
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,143
m2·K/W

Rend.: 1,000 51,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,36000 = 10,14400

Subtotal: 13,52050 13,52050

Materials

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

7,350      x 0,91000 = 6,68850

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,57000 = 0,26790

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 0,89000 = 0,88778

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 4,38000 = 18,04560

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600

B7C44-0JJ6 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,143 m2·K/W

1,030      x 2,29000 = 2,35870

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,26000 = 1,00800

Subtotal: 37,44808 37,44808

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20281

COST DIRECTE 51,17139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,17139
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P-224 P712-DXDR m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9
segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 20,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 22,51000 = 3,71415

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 25,36000 = 8,36880

Subtotal: 12,08295 12,08295

Materials

B712-FGNU m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180
g/m2

1,210      x 6,35000 = 7,68350

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,83000 = 0,24900

Subtotal: 7,93250 7,93250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18124

COST DIRECTE 20,19669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,19669

P-225 P7A3-5QH5 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 22,51000 = 0,33765

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 25,36000 = 0,76080

Subtotal: 1,09845 1,09845

Materials

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 1,100      x 0,50000 = 0,55000

Subtotal: 0,55000 0,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01648

COST DIRECTE 1,66493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66493

P811-3FFT m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 28,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,396 /R x 21,17000 = 8,38332

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 25,36000 = 15,62176

Subtotal: 24,00508 24,00508

Materials

B07F-0LT6 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

0,0259      x 159,78650 = 4,13847
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Subtotal: 4,13847 4,13847

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60013

COST DIRECTE 28,74368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,74368

P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra remolinat

Rend.: 1,000 23,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 25,36000 = 14,20160

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 21,17000 = 6,98610

Subtotal: 21,18770 21,18770

Materials

B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,017      x 133,34950 = 2,26694

Subtotal: 2,26694 2,26694

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52969

COST DIRECTE 23,98433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,98433

P-226 P815-3FME m2 Enguixat a bona vista sobre parament de nucli de
comunicació vertical, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 10,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,099 /R x 21,17000 = 2,09583

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,198 /R x 25,36000 = 5,02128

Subtotal: 7,11711 7,11711

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,0242      x 118,34170 = 2,86387

Subtotal: 2,95963 2,95963

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17793

COST DIRECTE 10,25467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,25467

P-228 P866-ACKL m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb

Rend.: 1,000 49,61 €
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planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat
adherit sobre enllatat de fusta

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,830 /R x 25,82000 = 21,43060

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,830 /R x 22,68000 = 18,82440

Subtotal: 40,25500 40,25500

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0042      x 252,49000 = 1,06046

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,0083      x 4,04000 = 0,03353

B0AQ-07GT cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,30000 = 0,19800

B0CU5-2G7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de conífera, tallat a mida

1,000      x 6,83000 = 6,83000

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,10000 = 0,62500

Subtotal: 8,74699 8,74699

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60383

COST DIRECTE 49,60582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,60582

P-229 P874-4UBX m2 Neteja de parament vertical de pedra amb raig de
sorra de sílice dessecada a baixa pressió

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,120 /R x 25,36000 = 3,04320

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 21,17000 = 2,54040

Subtotal: 5,58360 5,58360

Maquinària

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,120 /R x 15,55000 = 1,86600

CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 0,120 /R x 4,00000 = 0,48000

Subtotal: 2,34600 2,34600

Materials

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,004      x 163,29000 = 0,65316

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,60000 = 0,00320

Subtotal: 0,65636 0,65636
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13959

COST DIRECTE 8,72555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72555

P-230 P87C-610S m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat,
amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb previ
buidat i neteja del material dels junts. Tot seguint
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 11,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,304 /R x 21,17000 = 6,43568

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,034 /R x 25,36000 = 0,86224

Subtotal: 7,29792 7,29792

Maquinària

CZ16-00EI h Equip de raig d'aire a pressió 0,100 /R x 3,20000 = 0,32000

Subtotal: 0,32000 0,32000

Materials

B07G-0MQE m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

0,0221      x 150,59950 = 3,32825

Subtotal: 3,32825 3,32825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10947

COST DIRECTE 11,05564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,05564

P-231 P892-4UDB m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb
barrots a 12 cm de separació, amb pintura de
partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat

Rend.: 1,000 33,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,570 /R x 22,51000 = 12,83070

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 25,36000 = 13,18720

Subtotal: 26,01790 26,01790

Materials

B896-0P0H kg Pintura partícules metàl·liques 0,408      x 10,88000 = 4,43904

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 12,48000 = 2,54592

Subtotal: 6,98496 6,98496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39027

COST DIRECTE 33,39313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,39313
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P-232 P894-4V9L m2 Pintat de barana de planxa, amb esmalt de poliuretà,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 15,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,400 /R x 25,36000 = 10,14400

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 22,51000 = 0,90040

Subtotal: 11,04440 11,04440

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 12,48000 = 2,54592

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,255      x 7,52000 = 1,91760

Subtotal: 4,46352 4,46352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16567

COST DIRECTE 15,67359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,67359

P894-4V9S m2 Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb pintura
de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 18,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,400 /R x 25,36000 = 10,14400

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 22,51000 = 0,90040

Subtotal: 11,04440 11,04440

Materials

B896-0P0H kg Pintura partícules metàl·liques 0,408      x 10,88000 = 4,43904

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 12,48000 = 2,54592

Subtotal: 6,98496 6,98496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16567

COST DIRECTE 18,19503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,19503

P-233 P89C-3924 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura
poliuretà bicomponent, amb dues capes d'imprimació
epoxi i dues d'acabat

Rend.: 1,000 24,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 25,36000 = 17,75200

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,070 /R x 22,51000 = 1,57570

Subtotal: 19,32770 19,32770

Materials

B896-0P0L kg Pintura poliuretà bicomponent 0,255      x 6,42000 = 1,63710

B8Z6-0P2K kg Imprimació epoxi 0,204      x 16,15000 = 3,29460

Subtotal: 4,93170 4,93170
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28992

COST DIRECTE 24,54932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,54932

P-234 P89F-4VW5 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 15,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 25,36000 = 9,89040

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 22,51000 = 0,90040

Subtotal: 10,79080 10,79080

Materials

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,204      x 8,54000 = 1,74216

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,26000 = 3,12630

Subtotal: 4,86846 4,86846

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16186

COST DIRECTE 15,82112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,82112

P89F-4VWS m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt martelé, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 25,36000 = 9,89040

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 22,51000 = 0,90040

Subtotal: 10,79080 10,79080

Materials

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,204      x 8,54000 = 1,74216

B891-0P06 kg Esmalt martelé 0,255      x 24,48000 = 6,24240

Subtotal: 7,98456 7,98456

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16186

COST DIRECTE 18,93722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,93722

P-235 P89G-43TT m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 18,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 25,36000 = 13,18720



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,31270 14,31270

Materials

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,3468      x 7,52000 = 2,60794

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,25000 = 0,63750

B8ZK-0P39 U Protector químic insecticida-fungicida [null] [null] 0,150      x 4,85000 = 0,72750

Subtotal: 0,72750 0,72750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21469

COST DIRECTE 18,50033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,50033

P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de
fons i dues d'acabat

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 22,51000 = 0,22510

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 2,76110 2,76110

Materials

B896-0P0O kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,357      x 10,41000 = 3,71637

B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 0,200      x 9,67000 = 1,93400

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

0,100      x 9,29000 = 0,92900

Subtotal: 6,57937 6,57937

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04142

COST DIRECTE 9,38189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38189

P-236 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 4,78700 4,78700

Materials

B896-0P0M kg Pintura plàstica, per a exteriors 0,5508      x 4,10000 = 2,25828

Subtotal: 2,25828 2,25828
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07181

COST DIRECTE 7,11709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11709

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 4,78700 4,78700

Materials

B896-0P0K kg Pintura a la calç 0,6018      x 0,54000 = 0,32497

Subtotal: 0,32497 0,32497

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07181

COST DIRECTE 5,18378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18378

P89H-4V7Q m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de
fons i dues d'acabat

Rend.: 1,000 11,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 22,51000 = 0,22510

Subtotal: 2,76110 2,76110

Materials

B8ZH-358V l Pintura de fons a l'aigua, per a interiors 0,150      x 32,85000 = 4,92750

B896-0P0X l Pintura al silicat, per a interiors 0,357      x 8,90000 = 3,17730

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

0,100      x 9,29000 = 0,92900

Subtotal: 9,03380 9,03380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04142

COST DIRECTE 11,83632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83632

P-237 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600
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A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 22,51000 = 0,22510

Subtotal: 2,76110 2,76110

Materials

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 2,84000 = 1,12975

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

Subtotal: 1,78000 1,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04142

COST DIRECTE 4,58252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58252

P-238 P8J4-475R m Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb
maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix,
col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 31,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,325 /R x 21,17000 = 6,88025

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 25,36000 = 16,48400

Subtotal: 23,36425 23,36425

Materials

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

17,004      x 0,35000 = 5,95140

B07F-0LT6 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

0,0095      x 159,78650 = 1,51797

Subtotal: 7,46937 7,46937

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35046

COST DIRECTE 31,18408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,18408

P-239 P924-DX74 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de
15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 21,89000 = 2,18900

Subtotal: 3,24750 3,24750

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 7,75000 = 0,38750

Subtotal: 0,38750 0,38750

Materials

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 18,57000 = 4,97305
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Subtotal: 4,97305 4,97305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04871

COST DIRECTE 8,65676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65676

P-240 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8

Rend.: 1,000 7,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,110 /R x 21,17000 = 2,32870

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,36000 = 2,02880

Subtotal: 4,35750 4,35750

Materials

B07F-0LT8 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

0,042      x 74,20610 = 3,11666

Subtotal: 3,11666 3,11666

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06536

COST DIRECTE 7,53952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53952

P-241 P93M-3G1U m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 28,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 21,17000 = 3,38720

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,36000 = 2,02880

Subtotal: 5,41600 5,41600

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 155,48000 = 12,43840

Subtotal: 12,43840 12,43840

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1545      x 68,60000 = 10,59870

Subtotal: 10,59870 10,59870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08124

COST DIRECTE 28,53434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,53434
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P9BA-DN3Y m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i
sense polir, de preu superior, de 40 mm de gruix i de
1251 a 2500 cm2, col·locades a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 76,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

Subtotal: 19,03100 19,03100

Materials

B0G2-0FCG m2 Pedra gres serrada i sense polir, preu superior, de 40
mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores

1,050      x 50,21000 = 52,72050

B07F-0LT6 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

0,0305      x 159,78650 = 4,87349

Subtotal: 57,59399 57,59399

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28547

COST DIRECTE 76,91046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,91046

P9C2-D49P m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30
cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús interior normal

Rend.: 1,000 25,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,120 /R x 22,51000 = 2,70120

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,240 /R x 25,36000 = 6,08640

Subtotal: 9,84610 9,84610

Materials

B9C5-0GYI m2 Terratzo llis de microgra, de 30x30 cm, preu alt, per a
ús interior normal

1,040      x 11,68000 = 12,14720

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,605      x 0,92000 = 1,47660

B07F-0LT4 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

0,021      x 77,51030 = 1,62772

Subtotal: 15,25152 15,25152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14769

COST DIRECTE 25,24531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,24531

P-242 P9C2-D49Y m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40
cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús exterior

Rend.: 1,000 26,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,105 /R x 22,51000 = 2,36355

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,210 /R x 25,36000 = 5,32560

Subtotal: 8,74765 8,74765

Materials

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,605      x 0,92000 = 1,47660

B9C5-0GY4 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús exterior

1,040      x 13,96000 = 14,51840

B07F-0LT4 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

0,021      x 77,51030 = 1,62772

Subtotal: 17,62272 17,62272

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13121

COST DIRECTE 26,50158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,50158

P9C8-HBOH m2 Reparació d'1 a 4 m2 de paviment exterior de terratzo
llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o
mal adherides i el morter de fixació, i col·locant peces
noves a truc de maceta amb morter i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 66,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 46,53000 46,53000

Materials

B9C5-0GX4 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús exterior

1,400      x 11,13000 = 15,58200

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,045      x 34,57000 = 1,55565

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,605      x 0,92000 = 1,47660

Subtotal: 18,61425 18,61425

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,16325

COST DIRECTE 66,30750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,30750

P-243 P9D3-35T3 m2 Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual,
de 30x30 cm, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10. (Material de recuperació)

Rend.: 1,000 33,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 25,36000 = 9,12960

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 21,17000 = 3,81060
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Subtotal: 12,94020 12,94020

Materials

B0FG9-0F3L u Tova d'elaboració manual, de 30x30 cm 11,179      x 1,46000 = 16,32134

B07F-0LT6 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

0,0252      x 159,78650 = 4,02662

Subtotal: 20,34796 20,34796

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19410

COST DIRECTE 33,48226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,48226

P9G0-51BK m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 25,36000 = 1,26800

Subtotal: 1,26800 1,26800

Materials

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 0,004      x 515,62000 = 2,06248

Subtotal: 2,06248 2,06248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01902

COST DIRECTE 3,34950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34950

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Rend.: 1,000 23,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 21,17000 = 4,65740

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400

Subtotal: 8,46140 8,46140

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,84000 = 0,24200

Subtotal: 0,24200 0,24200

Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 87,16000 = 13,54466

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,23000 = 1,47600

Subtotal: 15,02066 15,02066
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12692

COST DIRECTE 23,85098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,85098

P9S0-5Z7T m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats
galvanitzats, col·locat

Rend.: 1,000 79,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 22,60000 = 6,78000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 25,76000 = 15,45600

Subtotal: 22,23600 22,23600

Materials

B44Z-0M1D 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 cargols i galvanitzat

5,000      x 1,86000 = 9,30000

B0B3-1K77 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030      x 46,44000 = 47,83320

Subtotal: 57,13320 57,13320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33354

COST DIRECTE 79,70274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,70274

P-245 P9UA-4Z75 m Sòcol polimèric blanc, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1
cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6

Rend.: 1,000 9,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 25,36000 = 4,56480

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,060 /R x 22,51000 = 1,35060

Subtotal: 5,91540 5,91540

Materials

B9U8-0JAK m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària

1,040      x 3,37000 = 3,50480

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,240      x 0,92000 = 0,22080

B07F-0LT4 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

0,0011      x 77,51030 = 0,08526

Subtotal: 3,81086 3,81086
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08873

COST DIRECTE 9,81499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,81499

P-246 P9VD-DRWQ m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2
cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 68,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 25,36000 = 16,73760

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 21,17000 = 6,98610

Subtotal: 23,72370 23,72370

Materials

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,795      x 0,92000 = 0,73140

B9V5-0JF6 m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2
cm d'ample

1,020      x 40,46000 = 41,26920

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,9994      x 0,14000 = 0,13992

B07F-0LT6 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

0,0126      x 159,78650 = 2,01331

Subtotal: 44,15383 44,15383

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35586

COST DIRECTE 68,23339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,23339

P-247 P9Z3-DP86 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 22,51000 = 0,67530

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 25,36000 = 0,76080

Subtotal: 1,43610 1,43610

Materials

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,92000 = 3,50400

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,22000 = 0,02489

Subtotal: 3,52889 3,52889
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02154

COST DIRECTE 4,98653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98653

P9Z3-DP8J m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 22,51000 = 0,49522

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 25,36000 = 0,55792

Subtotal: 1,05314 1,05314

Materials

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,09000 = 2,50800

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,22000 = 0,02245

Subtotal: 2,53045 2,53045

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01580

COST DIRECTE 3,59939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59939

P-248 P9ZA-4ZDF m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 10,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 25,36000 = 8,11520

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

Subtotal: 9,17370 9,17370

Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,200 /R x 2,32000 = 0,46400

C200-002I h Abrillantadora 0,120 /R x 1,94000 = 0,23280

Subtotal: 0,69680 0,69680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13761

COST DIRECTE 10,00811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,00811

P-249 P9ZA-4ZDH m2 Polit del paviment de terratzo o pedra Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,120 /R x 25,36000 = 3,04320

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 21,17000 = 0,42340

Subtotal: 3,46660 3,46660
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Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,100 /R x 2,32000 = 0,23200

Subtotal: 0,23200 0,23200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05200

COST DIRECTE 3,75060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75060

P-250 P9ZA-4ZDI m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra Rend.: 1,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,140 /R x 25,36000 = 3,55040

Subtotal: 3,55040 3,55040

Maquinària

C200-002I h Abrillantadora 0,140 /R x 1,94000 = 0,27160

Subtotal: 0,27160 0,27160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05326

COST DIRECTE 3,87526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87526

P-251 PAL001 u Retirada perfils metàl.lics ancorats a façana, amb
mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tots els mitjans necessaris per la
seva correcta execució.

Rend.: 1,000 94,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,17000 = 42,34000

Subtotal: 93,06000 93,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,39590

COST DIRECTE 94,45590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,45590

P-253 PAV001 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia
abuixardat de 40 mm de gruix i dimensions 30x10
cms, col.locades a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 91,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 19,03100 19,03100

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb

0,020      x 159,78650 = 3,19573
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una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

SENIA4CM m2 Sènia 30x10x4 cms 1,050      x 66,10000 = 69,40500

Subtotal: 69,40500 69,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28547

COST DIRECTE 91,91720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,91720

P-254 PAV002 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus
Sènia de 60 mm de gruix i dimensions 30x10 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 102,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

Subtotal: 19,03100 19,03100

Materials

B07F-0LT6 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

0,020      x 159,78650 = 3,19573

SENIA6CM m2 Sènia 30x10x6 1,050      x 76,10000 = 79,90500

Subtotal: 79,90500 79,90500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28547

COST DIRECTE 102,41720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,41720

P-255 PAV003 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus
Sènia de 60 mm de gruix i dimensions 30x10 cms,
amb ranura de 1x1 cm en el sentit longitudinal,
col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 108,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

Subtotal: 19,03100 19,03100

Materials

B07F-0LT6 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

0,020      x 159,78650 = 3,19573

SENIA6RAN m2 Sènia 30x10x6 cm ranurat 1,050      x 82,00000 = 86,10000

Subtotal: 86,10000 86,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28547

COST DIRECTE 108,61220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,61220

P-256 PAV004 m2 Marxapeu de peça de pedra natural tipus Sènia
abuixardat de 40 mm de gruix, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 101,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 19,03100 19,03100

Materials

B07F-0LT6 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

0,020      x 159,78650 = 3,19573

SENIA4CM m2 Sènia 30x10x4 cms 1,200      x 66,10000 = 79,32000

Subtotal: 79,32000 79,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28547

COST DIRECTE 101,83220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,83220

P-258 PAV006 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia
abuixardat de 20 mm de gruix i dimensions 30x10
cms, col.locades a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 71,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

Subtotal: 19,03100 19,03100

Materials

B07F-0LT6 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

0,0305      x 159,78650 = 4,87349

SENIA2CM m2 Sènia 30x10x2 cms 1,200      x 39,50000 = 47,40000

Subtotal: 47,40000 47,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28547

COST DIRECTE 71,58996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,58996
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PAN1-36XA u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100
cm d'amplària i 225 cm d'alçària

Rend.: 1,000 28,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN2-0WO u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta, per a una llum de bastiment de 100
cm d'amplària i de 225 cm d'alçària

1,000      x 28,74000 = 28,74000

Subtotal: 28,74000 28,74000

COST DIRECTE 28,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,74000

PAN1-36XD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100
cm d'amplària i 180 cm d'alçària

Rend.: 1,000 22,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN2-0WO u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta, per a una llum de bastiment de 100
cm d'amplària i de 180 cm d'alçària

1,000      x 22,99000 = 22,99000

Subtotal: 22,99000 22,99000

COST DIRECTE 22,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99000

P-259 PB1D-52WP m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30
mm de diàmetre, acabat setinat, amb suport de
rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 51,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 22,60000 = 11,30000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 25,76000 = 12,88000

Subtotal: 24,18000 24,18000

Materials

BB1A-0XPT m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de rodons acer Ø4mm

1,000      x 27,08000 = 27,08000

Subtotal: 27,08000 27,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60450

COST DIRECTE 51,86450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,86450

P-260 PC17-5GP5 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 77,47 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 24,64000 = 14,78400

Subtotal: 14,78400 14,78400

Materials

BC17-0UCL m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

1,000      x 62,46000 = 62,46000

Subtotal: 62,46000 62,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22176

COST DIRECTE 77,46576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,46576

P-261 PC1H-5CU7 m2 Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 64,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 24,64000 = 12,32000

Subtotal: 12,32000 12,32000

Materials

BC1A-0TON m2 Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

1,000      x 51,64000 = 51,64000

Subtotal: 51,64000 51,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18480

COST DIRECTE 64,14480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,14480

PD15-78QU m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 125 mm i 1 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 44,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,280 /R x 22,51000 = 6,30280

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,560 /R x 25,36000 = 14,20160

Subtotal: 20,50440 20,50440

Materials

BD15-0MEB m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
125 mm i 1 mm de gruix

1,400      x 9,73000 = 13,62200

BDW1-1C2 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió plegada de DN 125 mm i 1 mm de gruix

0,330      x 14,73000 = 4,86090

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500      x 8,72000 = 4,36000

BDY1-0LMY u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 1

1,000      x 1,08000 = 1,08000
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mm de gruix

Subtotal: 23,92290 23,92290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30757

COST DIRECTE 44,73487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,73487

P-262 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 22,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 25,36000 = 9,63680

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 22,51000 = 4,27690

Subtotal: 13,91370 13,91370

Materials

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,23000 = 2,71590

BD1A-1NDI m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,11000 = 4,35400

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,16000 = 1,44720

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 8,63710 8,63710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20871

COST DIRECTE 22,75951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,75951

P-263 PD35-8GKW u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm
de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

Rend.: 1,000 120,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 25,36000 = 5,57920

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 21,17000 = 6,98610

Subtotal: 12,56530 12,56530

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,220 /R x 48,05000 = 10,57100

Subtotal: 10,57100 10,57100

Materials

BD31-20GL u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 96,89000 = 96,89000
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Subtotal: 96,89000 96,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18848

COST DIRECTE 120,21478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,21478

PD35-8GKX u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm
de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

Rend.: 1,000 196,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,360 /R x 21,17000 = 7,62120

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 25,36000 = 6,08640

Subtotal: 13,70760 13,70760

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,240 /R x 48,05000 = 11,53200

Subtotal: 11,53200 11,53200

Materials

BD31-20GM u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 171,50000 = 171,50000

Subtotal: 171,50000 171,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20561

COST DIRECTE 196,94521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,94521

PD73-F1ME m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 29,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,280 /R x 22,51000 = 6,30280

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 26,21000 = 7,33880

Subtotal: 13,64160 13,64160

Materials

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 15,02000 = 15,32040

Subtotal: 15,32040 15,32040
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20462

COST DIRECTE 29,16662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,16662

P-264 PD73-F1MK m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 20,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 26,21000 = 5,50410

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 22,51000 = 4,72710

Subtotal: 10,23120 10,23120

Materials

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 9,64000 = 9,83280

Subtotal: 9,83280 9,83280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15347

COST DIRECTE 20,21747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,21747

P-265 PDK0-EUW5 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer
inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 550,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,36000 = 11,41200

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 21,17000 = 9,52650

Subtotal: 20,93850 20,93850

Materials

BDK0-1JMD u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir
d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a pericó de
serveis

1,000      x 528,79000 = 528,79000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 34,57000 = 0,07260

Subtotal: 528,86260 528,86260
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31408

COST DIRECTE 550,11518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,11518

P-266 PE32 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta
densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu
inclou la fixació amb elements adequats per evitar els
moviments per cops d'ariet o altres perturbacions
hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins
al 5% en longitud

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

157-004 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè
DN32x3.6mm PN16 subministrable en rotlles de
100m per a formació de xarxes d'abastament

1,000      x 0,84000 = 0,84000

051-002 t Subministre de sorra pedra granit. 0-3.5mm per la
protecció d'instal·lacions al fons d'una rasa

-0,001      x 4,80000 = -0,00480

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 5,62220 5,62220

COST DIRECTE 5,62220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62220

P-267 PEDC40 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible
DN40 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació
posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

Rend.: 1,000 6,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

168-002 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN40
de doble capa i fil guia

1,000      x 1,37000 = 1,37000

Subtotal: 6,15700 6,15700

COST DIRECTE 6,15700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,15700

P-268 PEDC50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible
DN50 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació
posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

168-003 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN50
de doble capa i fil guia

1,000      x 1,71000 = 1,71000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100
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000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 6,49700 6,49700

COST DIRECTE 6,49700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49700

P-269 PEDC63 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible
DN63 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació
posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

Rend.: 1,000 6,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

168-004 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN63
de doble capa i fil guia

1,000      x 1,97000 = 1,97000

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 6,75700 6,75700

COST DIRECTE 6,75700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75700

P-270 PEDC75 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible
DN75 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació
posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

Rend.: 1,000 7,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

168-005 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN75
de doble capa i fil guia

1,000      x 2,39000 = 2,39000

Subtotal: 7,17700 7,17700

COST DIRECTE 7,17700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17700

P-271 PFB3-DVYZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 23,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 22,51000 = 5,85260

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 26,21000 = 6,81460

Subtotal: 12,66720 12,66720

Materials
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BFYH-0A60 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BFWF-09VO u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 27,18000 = 8,15400

BFB3-099F m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,17000 = 2,21340

Subtotal: 10,51740 10,51740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19001

COST DIRECTE 23,37461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,37461

P-272 PG2N-EUJB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,48000 = 0,44960

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 26,21000 = 0,65525

Subtotal: 1,10485 1,10485

Materials

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,80000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01657

COST DIRECTE 1,93742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93742

P-273 PG2N-EUJD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 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 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,48000 = 0,44960

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 26,21000 = 0,65525

Subtotal: 1,10485 1,10485

Materials
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BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 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

1,020      x 1,41000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01657

COST DIRECTE 2,55962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55962

P-274 PG2N-EUJQ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
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 2,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,48000 = 0,44960

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,21000 = 0,41936

Subtotal: 0,86896 0,86896

Materials

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
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

1,020      x 1,35000 = 1,37700

Subtotal: 1,37700 1,37700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01303

COST DIRECTE 2,25899
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25899

P-275 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un
pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència
0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant.
El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió.

Rend.: 1,000 23,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

121-051 U Subministre d'un pilot de senyalització lluminós
mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN amb
tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h
d'eficiència amb connexió constant

1,000      x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 23,62700 23,62700
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COST DIRECTE 23,62700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,62700

P-276 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible
PP25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist
com encastat

Rend.: 1,000 5,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

168-007 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN25
lliure d'halògens

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 5,89700 5,89700

COST DIRECTE 5,89700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,89700

P-277 PP50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible
PP50 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist
com encastat

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

168-010 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN50
lliure d'halògens

1,000      x 3,19000 = 3,19000

Subtotal: 7,97700 7,97700

COST DIRECTE 7,97700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,97700

P-278 PPR63L un Subministre, muntatge i soldat d'un colze de 90º
electrosoldable per a tubs de PP-R DN63. El preu
inclou la comprovació de la soldadura i l'aïllament de
l'accessori

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,160      x 25,36000 = 4,05760

002-009 H Màquina portàtil de termosoldadura per fusió de tubs i
accessoris de polietilè. El preu inclou la disponibilitat
de l'energia elèctrica que es requereix pel procés

0,260      x 17,00000 = 4,42000

299-001 m Tub de polipropilè reticulat PPR DN25x3.5 compost
amb fibra de vidre apte per instal·lacions de
climatització i calefacció a alta i baixa temperatura

1,000      x 2,97000 = 2,97000

Subtotal: 11,44760 11,44760
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COST DIRECTE 11,44760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44760

P-279 PPR63T un Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T a
90º electrosoldable per a tubs de PP-R DN40. El preu
inclou la comprovació de la soldadura i l'aïllament de
l'accessori

Rend.: 1,000 74,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

002-009 H Màquina portàtil de termosoldadura per fusió de tubs i
accessoris de polietilè. El preu inclou la disponibilitat
de l'energia elèctrica que es requereix pel procés

0,300      x 17,00000 = 5,10000

299-012 U Subministre d'un accessori en T a 90º electrosoldable
amb resistència calefactora per a un conducte de
polipropilè reticular DN63

1,000      x 64,37000 = 64,37000

000-003 H OFICIAL 1a 0,200      x 25,36000 = 5,07200

Subtotal: 74,54200 74,54200

COST DIRECTE 74,54200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,54200

P-280 PPR63FV m Subministre i estesa de d'un conducte de polipropilè
reticulat reforçat amb fibra de vidre. Pressió màxima
de 6 bar i diàmetre DN63. Temperatura de treball
entre -10 i 95ºC, apte per treballs en calefacció i
refrigeració. El preu inclou els accessoris i fixacions
pel muntatge en superfície o encastat i pel control de
les dilatacions

Rend.: 1,000 25,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

299-005 m Tub de polipropilè reticulat PPR DN63x8.7 compost
amb fibra de vidre apte per instal·lacions de
climatització i calefacció a alta i baixa temperatura

1,000      x 16,71000 = 16,71000

000-001 H AJUDANT 0,150      x 22,51000 = 3,37650

000-003 H OFICIAL 1a 0,150      x 25,36000 = 3,80400

002-009 H Màquina portàtil de termosoldadura per fusió de tubs i
accessoris de polietilè. El preu inclou la disponibilitat
de l'energia elèctrica que es requereix pel procés

0,100      x 17,00000 = 1,70000

Subtotal: 25,59050 25,59050

COST DIRECTE 25,59050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,59050

P-281 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550
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Subtotal: 3,17550 3,17550

Materials

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 85,13000 = 21,28250

Subtotal: 21,28250 21,28250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07939

COST DIRECTE 24,53739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,53739

P-282 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 101,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 101,04000 = 101,04000

Subtotal: 101,04000 101,04000

COST DIRECTE 101,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,04000

P-283 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 69,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

Subtotal: 1,05850 1,05850

Materials

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 68,72000 = 68,72000

Subtotal: 68,72000 68,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02646

COST DIRECTE 69,80496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,80496

P-284 PQUA-7B49 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer
lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de
lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb
un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

Rend.: 1,000 57,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUB-171L mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb

1,000      x 57,38000 = 57,38000
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un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

Subtotal: 57,38000 57,38000

COST DIRECTE 57,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,38000

P-285 PQUA-7B4F u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a
obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

Rend.: 1,000 82,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 6,35100 6,35100

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,300 /R x 45,65000 = 13,69500

Subtotal: 13,69500 13,69500

Materials

BQUB-171F u Transport per a entrega i retirada de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina en obra de
6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

1,000      x 62,72000 = 62,72000

Subtotal: 62,72000 62,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15878

COST DIRECTE 82,92478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,92478

P-286 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 134,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

1,000      x 134,55000 = 134,55000

Subtotal: 134,55000 134,55000



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 134,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,55000

P-287 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 202,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 6,35100 6,35100

Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,65000 = 13,69500

Subtotal: 13,69500 13,69500

Materials

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 182,26000 182,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15878

COST DIRECTE 202,46478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,46478

P-288 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 63,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i

1,000      x 63,75000 = 63,75000
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protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

Subtotal: 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,75000

P-289 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 71,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 71,25000 = 71,25000

Subtotal: 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,25000

P-290 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 202,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 6,35100 6,35100

Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,65000 = 13,69500

Subtotal: 13,69500 13,69500

Materials

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de

1,000      x 182,26000 = 182,26000
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llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Subtotal: 182,26000 182,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15878

COST DIRECTE 202,46478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,46478

P-291 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 21,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 21,17000 21,17000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21170

COST DIRECTE 21,38170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,38170

P-292 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 106,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950

Subtotal: 7,40950 7,40950

Materials

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 98,85000 = 98,85000

Subtotal: 98,85000 98,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18524

COST DIRECTE 106,44474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,44474

P-293 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

Subtotal: 1,05850 1,05850

Materials

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,01000 = 1,01000

Subtotal: 1,01000 1,01000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02646

COST DIRECTE 2,09496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09496

P-294 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950

Subtotal: 7,40950 7,40950

Materials

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 91,61000 = 22,90250

Subtotal: 22,90250 22,90250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18524

COST DIRECTE 30,49724
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,49724

P-295 PROJ001 U Subministre i instal·lació d'un projector LED-185W
tipus SECOM ESDIU ESPORT d'injecció d'alumini
pintat per a ús exterior IP66/IK10 i 26290lm. El preu
inclou els accessoris i petit materials que siguin
necessaris per la instal·lació, fins i tot el tram de
conductors fins a la caixa de connexió

Rend.: 1,000 454,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,200      x 25,36000 = 5,07200

000-001 H AJUDANT 0,200      x 22,51000 = 4,50200

205-001 U Projector amb cos d'injecció d'alumini pintat al forn i
paquet lluminós LED de 185W (26.290 lm) tipus
SECOM ESDIU ESPORT. Per a ús exterior
IP66/IK10. Fixació amb lira orientable també
d'alumini. Equip electrònic regulable. Temperatura de
color a definir a l'obra.

1,000      x 445,19000 = 445,19000

Subtotal: 454,76400 454,76400

COST DIRECTE 454,76400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,76400

P-296 PVC160 m Subministre i muntatge d'un conducte recte de PVC
DN160 amb junta enganxada

Rend.: 1,000 15,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

017-002 m Conducte de PVC per a DN160x3.2mm amb junta
enganxada.

1,000      x 3,78000 = 3,78000
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000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

Subtotal: 15,74750 15,74750

COST DIRECTE 15,74750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,74750

P-297 PVC160X90 U Subministre i muntatge d'un accessori a 90º de PVC
per a DN160 amb junta enganxada

Rend.: 1,000 33,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

017-003 m Accessori a 90º de PVC per a DN160 amb junta
enganxada.

1,000      x 21,11000 = 21,11000

Subtotal: 33,07750 33,07750

COST DIRECTE 33,07750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,07750

P-298 PY05-5CIC m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 13,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500

Subtotal: 13,12100 13,12100

Materials

B07F-0LT5 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

0,003      x 89,09850 = 0,26730

Subtotal: 0,26730 0,26730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19682

COST DIRECTE 13,58512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,58512

P-299 REV004 m2 Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació
de raig d'aigua a pressió i raspall. Tot seguint
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 2,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-300 REV005 m2 Remullat i arrebossat escardejat a bona vista sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter de calç hidràulica 100% natural pura. Tot
seguint indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 9,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-301 REV006 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, col·locada amb morter de
calç hidràulica 100% natural pura

Rend.: 1,000 14,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-302 REV007 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç hidràulica 100% natural pura pigmentada amb
pigments minerals (pigments de terres), acabat
remolinat i respectant les planimetries existents,
deixant veure el parament base. Tot seguint detalls
de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 25,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

REV008 m2 Enmascarat amb morter de calç, col.locat
amnualment sobre paraments sense revestir i acabat
raspat.

Rend.: 1,000 16,52 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-303 REV009 pa Partida alçada d'abonament íntegre per reparació
amb morter de calç de cornisa i emmarcat d'obertures
amb morter de calç, segons detalls i/o indicacions de
la Direcció Facultativa. Inclou tots els materials,
treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva
correcta execució.

Rend.: 1,000 2.950,09 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-304 REV010 m2 Estuc tradicional calç aèria i sorra de marbre, tenyit
amb pigments minerals, aplicat amb tre capes.
Acabat amb textura lliscada.

Rend.: 1,000 40,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

SEG001 u Seguretat i salut Rend.: 1,000 1,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-305 SELECTOR3P U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un
sel·lector amb posicions MANUAL-0-AUTOMÀTIC d'1
mòdul per muntatge en carril DIN, tensió 230V/25A.
El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió.

Rend.: 1,000 29,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

121-056 U Subministre d'un sel·lector amb posicions
MANUAL-0-AUTOMÀTIC d'1 mòdul per muntatge en
carril DIN, tensió 230V/25A

1,000      x 24,69000 = 24,69000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 29,47700 29,47700

COST DIRECTE 29,47700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,47700

P-307 SERR002 u Desmuntatge de portes de grans dimensions de
dimensions aproximades 3,60 x 4,00 d'alçada, de
perfileria d'acer, conservant el tancament de vidre
superior existent. Inclou tots els elements i mitjans
auxiliars pel seu desmuntatge així com la gestió de
residus.

Rend.: 1,000 1.055,79 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 8,000 /R x 22,51000 = 180,08000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 8,000 /R x 25,76000 = 206,08000

A01-FEPB h Ajudant manyà 8,000 /R x 22,60000 = 180,80000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000

Subtotal: 769,84000 769,84000

Maquinària

C15A-004N h Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i
250x100 cm de plataforma

8,000 /R x 34,30000 = 274,40000

Subtotal: 274,40000 274,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,54760

COST DIRECTE 1.055,78760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.055,78760

P-309 SERR004 u Retirada de catifa. Inclou tots els treballs i mitjans
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 97,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

Subtotal: 95,74000 95,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43610

COST DIRECTE 97,17610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,17610

P-310 SERR005 u Subministre i col.locació marc en acer inoxidable
setinat per vidre 5+5 mm, seguint detalls de projecte
i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 352,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-317 SERTSEM102 U Subministre i instal·lació d'una caixa de derivació
estanca per instal·lacions d'enllumenat públic. Amb
una capacitat de derivar línies de fins a 16mm2 i una
sortida auxiliar també de 16mm2. Dimensions de
140x58x44.

Rend.: 1,000 17,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 0,150      x 25,36000 = 3,80400

206-001 U Caixa de derivació estanca per línies d'enllumenat
públic. Capacitat màxima de 16mm2 de la línia i de la
derivació auxiliar

1,000      x 10,52000 = 10,52000

000-001 H AJUDANT 0,150      x 22,51000 = 3,37650

Subtotal: 17,70050 17,70050
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COST DIRECTE 17,70050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,70050

P-318 SIRENAEXT U Subministre i instal·lació d'una sirena exterior
cablejada i autoalimentada amb una potència acústica
mínima de 90dBA, que es dispara en fallar
l'alimentació principal. El preu inclou els accessoris i
mecanitzats que puguin fer falta per finalitzar la
instal·lació

Rend.: 1,000 64,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

009-001 U Subministre d'una sirena cablejada apte per la
instal·lació exterior autoalimentada

1,000      x 39,00000 = 39,00000

000-003 H OFICIAL 1a 1,000      x 25,36000 = 25,36000

Subtotal: 64,36000 64,36000

COST DIRECTE 64,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,36000

P-319 SOBRE3P U ENVOLVENT METÀL·LICA DE SUPERFÍCIE PER
120 MÒDULS AMB PORTA CEGA

Rend.: 1,000 188,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-320 SOBRET3P U Subministre d'un protector 3P+N contra les
sobretensions transitòries tipus 2 per instal·lar en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

Rend.: 1,000 188,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

SOCOL001 ml Sòcol de pedra artificial tipus silestone o similar de 10
mm de gruix, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i
abrillantat, col.locat amb adhesiu cimentós tipus C1
segons norma UNE-EN 12004

Rend.: 1,000 43,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400

Subtotal: 7,18050 7,18050

Materials

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,120      x 0,29000 = 0,03480

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,1005      x 0,92000 = 0,09246

SOCOL m Sòcol silestone 1,020      x 35,00000 = 35,70000

Subtotal: 35,70000 35,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10771

COST DIRECTE 43,11547
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,11547

P-322 TELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions
de telecomunicacions de façana

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-323 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de
comunicacions del tipus UTP CAT 6 amb 4 parells de
coure amb coberta lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem, els accessoris
necessaris per finalitzar les connexions i la certificació
final de la idonietat de la comunicació

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

224-001 m Subministre d'un conductor aïllat flexible per
comunicacions del tipus UTP CAT 6 amb 4 parells de
coure AWG23 amb coberta de pvc

1,000      x 0,31000 = 0,31000

000-001 H AJUDANT 0,100      x 22,51000 = 2,25100

000-003 H OFICIAL 1a 0,100      x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 5,09700 5,09700

COST DIRECTE 5,09700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09700

P-324 VAS150 U Subministre i muntatge d'un vas d'expansió de 150L
de capacitat i Pmàx de 5 atm amb peu per muntar
recolzat a terra, connector M1 i amb membrana
d'expansió fixa apte per instal·lacions de climatització.
El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per
connectar-ho totalment

Rend.: 1,000 214,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

240-032 u Subministre d'un vas d'expansió de 150L de capacitat
i Pmàx de 5 atm amb peu per muntar recolzat a terra,
connector M1 i amb membrana d'expansió fixa apte
per instal·lacions de climatització

1,000      x 202,05000 = 202,05000

000-001 H AJUDANT 0,250      x 22,51000 = 5,62750

000-003 H OFICIAL 1a 0,250      x 25,36000 = 6,34000

Subtotal: 214,01750 214,01750

COST DIRECTE 214,01750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,01750

P-325 VMA-BO25R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola
amb maneta i cos de llautó DN25, junta de PTFE per
muntar collat i temperatures de treball màximes de
120ºC. El preu inclou els accessoris que puguin fer
falta

Rend.: 1,000 30,98 €
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Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,500      x 22,51000 = 11,25500

240-005 U Vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó
DN25, junta de PTFE per muntar collat i temperatures
de treball màximes de 120ºC.

1,000      x 19,72000 = 19,72000

Subtotal: 30,97500 30,97500

COST DIRECTE 30,97500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,97500

P-326 VMA-BO50R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola
amb maneta i cos de llautó DN50, junta de PTFE per
muntar collat i temperatures de treball màximes de
120ºC. El preu inclou els accessoris que puguin fer
falta

Rend.: 1,000 72,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-001 H AJUDANT 0,500      x 22,51000 = 11,25500

240-006 U Vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó
DN50, junta de PTFE per muntar collat i temperatures
de treball màximes de 120ºC.

1,000      x 60,95000 = 60,95000

Subtotal: 72,20500 72,20500

COST DIRECTE 72,20500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,20500

P-327 VMO3X65B U Subministre i instal·lació d'una vàlvula de 3 vies amb
brides de foneria gris DN65 PN16 de característica
linial. L'eix i l'obturador son d'acer inoxidable amb
juntes d'EPDM. Temperatures de funcionament entre
-10 i 150ºC. Motoritzada per l'ajust de la temperatura
del terra radiant. Incorpora un servomotor alimentat a
24V DC/AC capaç de desenvolupar 2500N i amb
control de tensió 0-10V. Tots els accessoris, font
d'alimentació i connectors estan inclosos

Rend.: 1,000 1.106,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

000-003 H OFICIAL 1a 4,000      x 25,36000 = 101,44000

000-001 H AJUDANT 4,000      x 22,51000 = 90,04000

203-009 U Subministre d'una vàlvula de 3 vies amb brides de
foneria gris DN65 PN16 de característica linial. L'eix i
l'obturador son d'acer inoxidable amb juntes d'EPDM.
Temperatures de funcionament entre -10 i 150ºC.
motoritzada per l'ajust de la temperatura del terra
radiant. Incorpora un servomotor alimentat a 24V
DC/AC capaç de desenvolupar 2500N i amb control
de tensió 0-10V. Tots els accessoris i connectors
estan inclosos

1,000      x 914,62000 = 914,62000

Subtotal: 1.106,10000 1.106,10000
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COST DIRECTE 1.106,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.106,10000

P-328 VSE35R U Subministre i muntatge d'una vàlvula de seguretat DN
1/2x3/4 PN10 de regulació fixa a 3.5atm executada en
llautó. Acoblament femella-femella. Temperatura de
treball entre -10 i 120ºC. El preu inclou els accessoris
que puguin fer falta

Rend.: 1,000 44,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

240-011 U Vàlvula de seguretat DN 1/2x3/4 PN10 de regulació
fixa a 3.5atm executada en llautó. Acoblament
femella-femella. Temperatura de treball entre -10 i
120ºC.

1,000      x 36,13000 = 36,13000

000-001 H AJUDANT 0,350      x 22,51000 = 7,87850

Subtotal: 44,00850 44,00850

COST DIRECTE 44,00850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,00850

P-329 X000013 ml Subministre i col·locació de peça de remat de
paviment entre materials, amb perfil d'acer inoxidable
setinat de 60 mm d'alçada i 8 mm de gruix, ancorat a
solera de formigó mitjançant resina bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 34,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

PERFIL01 ml Perfil acer inox 60x8 1,100      x 22,50000 = 24,75000

Subtotal: 24,75000 24,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13959

COST DIRECTE 34,19559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,19559

P-330 X000014 ml Subministre i col.locació de peça de remat de
paviment entre paviment de pedra natural i tova
ceràmica, amb perfil d'acer inoxidable setinat
conformat de 300 mm d'alçada i 8 mm de gruix.
Ancorat a solera de formigó mitjançant resina
bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 109,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200
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PERFIL02 ml Perfil acer inox 300 mm 1,100      x 91,00000 = 100,10000

Subtotal: 100,10000 100,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13959

COST DIRECTE 109,54559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,54559
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ALTRES

000-001 H AJUDANT 22,51000 €

000-002 H AJUDANT PALETA 22,51000 €

000-003 H OFICIAL 1a 25,36000 €

000-004 H OFICIAL 1a PALETA 25,36000 €

002-009 H Màquina portàtil de termosoldadura per fusió de tubs i accessoris de polietilè. El preu inclou la
disponibilitat de l'energia elèctrica que es requereix pel procés

17,00000 €

004-001 u Subministre genèrica d'accessoris per a la instal·lació d'infraestructura de fluids 7,53000 €

009-001 U Subministre d'una sirena cablejada apte per la instal·lació exterior autoalimentada 39,00000 €

016-003 U Subministre d'una borna per la connexió de conductors de 6mm2, amb terres identificat pel color 0,22000 €

017-002 m Conducte de PVC per a DN160x3.2mm amb junta enganxada. 3,78000 €

017-003 m Accessori a 90º de PVC per a DN160 amb junta enganxada. 21,11000 €

050-001 U Subministre d'una bomba de calor mínim de 70kW tèrmics nominals amb un màxim de 35kWe,
equipat amb mòdul hidònic, arrencador electrònic del compressor i bomba d'aigua de cabal
variable. Disposarà de possibilitat de telegestió en bus normalitzat. El preu inclou el transport i els
mitjans necessàris per acostar-la fins al punt d'instal·lació i la posta en marxa per part del fabricant

17.286,45000 €

051-002 t Subministre de sorra pedra granit. 0-3.5mm per la protecció d'instal·lacions al fons d'una rasa 4,80000 €

055-001 U Accessori en tapa per soldar a tub de ferro DN250 i 4mm de gruix 29,25000 €

059-001 m Subministre d'un tub de ferro estructural de gruix 3mm i DN150 normalitzada. Apte per xarxes
d'abastament

12,29000 €

059-002 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN250 i 4mm de gruix 264,00000 €

068-004 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 32mm de gruix per embolcallar un tub DN54 5,02000 €

068-010 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix per embolcallar un tub DN54 19,06000 €

068-011 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix per embolcallar un tub DN65 20,05000 €

073-001 U Subministre d'un detector de tall del subministre elèctric. En el cas que es detecti un tall pot enviar
un missatge a una destinació pre-programada i activar un senyal d'alarma

73,10000 €

076-004 m Subministre d'un conductor aïllat flexible H07V-K Cu1x6mm2 amb coberta de color verd-groc 0,86000 €

107-001 U Subministre d'una brida de ferro DN50 per soldar o roscada 24,17000 €

107-002 U Subministre d'una brida de ferro DN75 per soldar o roscada 27,47000 €

107-003 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN125 i 4mm de gruix 62,69000 €

107-005 U Subministre d'una brida de ferro DN125 per soldar o roscada 87,07000 €

121-002 U Subministre d'un contactor silenciós de 2 contactes, NT+NT, amb comandament a 230V per una
corrent màxima de 25A i per muntatge en un carril din T35

53,49000 €

121-004 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial de corba C, de 2 pols per una corrent màxima de
40A i amb una sensibilitat de 30mA

55,32000 €

121-005 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA

235,28000 €

121-006 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 300mA

198,96000 €

121-007 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 63A i amb
una sensibilitat de 30mA

510,67000 €

121-008 U Subministre d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 63A i amb
una sensibilitat de 300mA

262,35000 €

121-009 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent
màxima de 16A

22,19000 €

121-011 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent
màxima de 20A

96,36000 €

121-015 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent
màxima de 50A

264,33000 €

121-016 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent
màxima de 63A

280,20000 €
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121-025 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent
màxima de 10A

21,82000 €

121-029 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent
màxima de 40A

57,75000 €

121-032 U Subministre d'un interruptor automàtic de maniobra termomagnètic regulable de 4 pols per una
corrent màxima de 160A

555,23000 €

121-034 U Subministre d'un seccionador manual per una corrent màxima de 40A amb 4 pols i apte per
muntatge en carril DIN.

63,83000 €

121-035 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent
màxima de 10A

92,74000 €

121-037 U Subministre d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba ICP, de 2 pols per una corrent
màxima de 15A

27,32000 €

121-040 U Subministre d'un seccionador manual per una corrent màxima de 125A amb 4 pols i apte per
muntatge en carril DIN.

132,84000 €

121-041 U Subministre d'un seccionador manual per una corrent màxima de 25A amb 4 pols i apte per
muntatge en carril DIN.

39,19000 €

121-043 U Subministre d'un seccionador manual per una corrent màxima de 63A amb 4 pols i apte per
muntatge en carril DIN.

88,82000 €

121-051 U Subministre d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN amb
tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant

18,84000 €

121-052 U Subministre d'un protector 3P+N contra les sobretensions transitòries tipus 2 per instal·lar en
quadre

183,60000 €

121-056 U Subministre d'un sel·lector amb posicions MANUAL-0-AUTOMÀTIC d'1 mòdul per muntatge en
carril DIN, tensió 230V/25A

24,69000 €

130-001 m Subministre d'un conductor de fibra òptica 1x4FO amb coberta apte per a ús en exteriors,
multimode, 50/125 um

0,76000 €

147-002 U Subministre d'un endolls del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. 9,34000 €

147-003 U Subministre d'un interruptor del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. 11,66000 €

147-006 U Subministre d'un connector RJ45 en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. 19,67000 €

157-004 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè DN32x3.6mm PN16 subministrable en rotlles de
100m per a formació de xarxes d'abastament

0,84000 €

159-016 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 3x6mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 1,29000 €

159-028 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 2x6mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 1,01000 €

159-029 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 2x16mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 2,34000 €

159-031 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 3x1.5mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 0,42000 €

159-034 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 3x2.5mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 0,61000 €

159-036 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 4x6mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 1,62000 €

159-037 m Subministre d'un conductor aïllat pel transport d'energia RZ1-K 1x16mm2 lliure d'halògens 0,93000 €

159-038 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 4x16mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 4,09000 €

159-039 m Subministre d'un conductor aïllat flexible pel transport d'energia RZ1-K 1x50mm2 lliure d'halògens 2,96000 €

159-040 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 4x50mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 12,78000 €

159-041 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 5x6mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 2,05000 €

159-043 m Subministre d'un conductor flexible aïllat RZ1-K 2x1.5mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 0,27000 €

159-044 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 5x16mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 4,90000 €

159-046 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 3x16mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 3,03000 €

159-047 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 4x25mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 5,93000 €

159-048 m Subministre d'un conductor aïllat flexible RZ1-K 4x70mm2 pel transport d'energia lliure d'halògens 20,64000 €

167-002 U Subministre d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus no permanent per encastar de
200lm i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El preu
incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

59,41000 €
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167-004 U Subministre d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus permanent de superfície de 200lm i
3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. Tipus NORMA VIA
147x147x39mm. El preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar el
muntatge

80,26000 €

168-002 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN40 de doble capa i fil guia 1,37000 €

168-003 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN50 de doble capa i fil guia 1,71000 €

168-004 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN63 de doble capa i fil guia 1,97000 €

168-005 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN75 de doble capa i fil guia 2,39000 €

168-007 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN25 lliure d'halògens 1,11000 €

168-010 m Subministre d'un conducte de polietilè flexible DN50 lliure d'halògens 3,19000 €

168-014 m Subministre d'un conducte de LHR rígid DN25 lliure d'halògens, amb connexió amb bmaniguet
incorporat

3,23000 €

168-015 m Subministre d'un conducte de LHR rígid DN20 lliure d'halògens, amb connexió amb bmaniguet
incorporat

2,34000 €

170-003 U Subministre d'un detector de moviment/presència orientable IP55 per instal·lar sobre paret. Camp
de detecció de fins a 12m frontals i 8m laterals 140º

44,30000 €

175-002 U Subministre d'un conjunt de ràcords per a soldar o roscar en un conducte de diversos materials
DN32.

9,82000 €

178-003 U Subministre d'una lluminària linial ultrafina estanca amb tecnologia LED de 650mm/19W, 1800lm,
temperatura de color de 4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre
inclou els connectors, els clips de muntatge i les suspensions.

24,05000 €

185-004 m Subministre de conductor de coure nu de 35mm2 de secció per instal·lacions de terres 2,21000 €

185-005 U Subministre d'un pont de comprovació amb caixa del circuit de terres, apte per conductors de coure
nu de 25-35mm2 de secció. el preu inclou les grapes i altres accessoris que puguin ser necessaris
pel muntatge

18,82000 €

203-009 U Subministre d'una vàlvula de 3 vies amb brides de foneria gris DN65 PN16 de característica linial.
L'eix i l'obturador son d'acer inoxidable amb juntes d'EPDM. Temperatures de funcionament entre
-10 i 150ºC. motoritzada per l'ajust de la temperatura del terra radiant. Incorpora un servomotor
alimentat a 24V DC/AC capaç de desenvolupar 2500N i amb control de tensió 0-10V. Tots els
accessoris i connectors estan inclosos

914,62000 €

204-001 m Subministre d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat de dimensions 200x60 11,89000 €

204-002 u Subministre d'un suport horitzontal en òmega per a muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb
acabat zincat de dimensions 200x60

8,93000 €

204-003 m Subministre d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat de dimensions 400x60 21,85000 €

204-004 u Subministre d'un suport horitzontal en òmega per a muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb
acabat zincat de dimensions 400x60

20,52000 €

204-005 m Subministre d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat de dimensions 60x60 6,55000 €

204-006 u Subministre d'un suport horitzontal en òmega per a muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb
acabat zincat de dimensions 60x60

13,52000 €

204-007 m Subministre d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat de dimensions 80x60 8,11000 €

204-008 u Subministre d'un suport horitzontal en òmega per a muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb
acabat zincat de dimensions 80x60

13,52000 €

205-001 U Projector amb cos d'injecció d'alumini pintat al forn i paquet lluminós LED de 185W (26.290 lm)
tipus SECOM ESDIU ESPORT. Per a ús exterior IP66/IK10. Fixació amb lira orientable també
d'alumini. Equip electrònic regulable. Temperatura de color a definir a l'obra.

445,19000 €

206-001 U Caixa de derivació estanca per línies d'enllumenat públic. Capacitat màxima de 16mm2 de la línia i
de la derivació auxiliar

10,52000 €

211-004 U Subministre d'una envolvent per encastar metàl·lica de dimensions 545x735 i fons ajustable entre
140 i 165mm. Per instal·lar aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un número de 96
elements distribuïts en 4 files de 24 mòduls. L'armari i el marc de la porta en blanc. Equipa pany
amb clau

256,51000 €

211-007 U Subministre d'una envolvent metàl·lica de superfície de dimensions 532x602 i fons de 155mm. Per
instal·lar aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un número de 72 elements distribuïts en

257,88000 €
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3 files de 24 mòduls. L'armari i el marc de la porta en blanc. Equipa pany amb clau

211-009 U Subministre d'una envolvent metàl·lica de superfície de dimensions 532x902 i fons de 155mm. Per
instal·lar aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un número de 120 elements distribuïts
en 5 files de 24 mòduls. L'armari i el marc de la porta en blanc. Equipa pany amb clau

377,99000 €

211-011 U Subministre d'una envolvent de material plàstic per encastar per la instal·lació d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 38 elements. L'armari i el marc de la porta en blanc
de dimensions 410x270x68

27,48000 €

224-001 m Subministre d'un conductor aïllat flexible per comunicacions del tipus UTP CAT 6 amb 4 parells de
coure AWG23 amb coberta de pvc

0,31000 €

240-001 U Subministre d'un manòmetre de glicerina DN100 en caixa d'acer inoxidable amb amb un rang de
medició d'entre 0-4bar

41,33000 €

240-002 U Subministre d'una vàlvula manual porta-manòmetre PN16 i brida de control de D40 11,14000 €

240-005 U Vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN25, junta de PTFE per muntar collat i
temperatures de treball màximes de 120ºC.

19,72000 €

240-006 U Vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN50, junta de PTFE per muntar collat i
temperatures de treball màximes de 120ºC.

60,95000 €

240-007 U Vàlvula manual DN50 amb maneta dentada de papallona amb cos de foneria i maniguet de
d'EPDM per temperatures de treball entre -10 i 120ºC.

48,20000 €

240-011 U Vàlvula de seguretat DN 1/2x3/4 PN10 de regulació fixa a 3.5atm executada en llautó. Acoblament
femella-femella. Temperatura de treball entre -10 i 120ºC.

36,13000 €

240-032 u Subministre d'un vas d'expansió de 150L de capacitat i Pmàx de 5 atm amb peu per muntar
recolzat a terra, connector M1 i amb membrana d'expansió fixa apte per instal·lacions de
climatització

202,05000 €

245-001 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 32mm de gruix per embolcallar un tub DN75 13,61000 €

245-002 U Subministre d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens IP55 amb dimensions de
100x100x55 per instal·lacions elèctriques de superfície. Taps en dimensions mètriques. La tapa es
fixa amb cargols d'1/4 de volta

2,28000 €

245-003 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix per embolcallar un tub DN125 16,56000 €

245-004 m Coquilla aïllant d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix per embolcallar un tub DN250 33,12000 €

245-005 U Subministre d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens IP55 amb dimensions de
153x110x63 amb 8 entrades DN25 i 2 DN32. Per instal·lacions elèctriques de superfície. Taps en
dimensions mètriques. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta

4,95000 €

246-001 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN50 i 4mm de gruix 16,85000 €

246-002 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN50 i 4mm de gruix 22,67000 €

246-003 m Tub de ferro DIN 2440 sense soldadura DN75 i 4mm de gruix 28,48000 €

250-002 U Lluminària combinada d'emergència NO permanent amb 3h d'autonomia i 200lm. Fabricada amb
un cos quadrat amb arestres de material sintètic i difusor opalitzat de policarbonat. Amb sistema de
fixació i connexió ràpida. Grau de protecció IP42 IK04, Classe II i possibilitat d'incorporar rètols de
senyalització

90,00000 €

296-001 U Subministre d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable amb tecnologia LED de
1200mm/20W, 2000lm, tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT temperatura de color de 4000K,
reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips
de muntatge i les suspensions.

21,03000 €

296-002 U Subministre d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable amb tecnologia LED de
1500mm/25W, 2500lm, tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT temperatura de color de 4000K,
reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips
de muntatge i les suspensions.

24,54000 €

299-001 m Tub de polipropilè reticulat PPR DN25x3.5 compost amb fibra de vidre apte per instal·lacions de
climatització i calefacció a alta i baixa temperatura

2,97000 €

299-005 m Tub de polipropilè reticulat PPR DN63x8.7 compost amb fibra de vidre apte per instal·lacions de
climatització i calefacció a alta i baixa temperatura

16,71000 €

299-012 U Subministre d'un accessori en T a 90º electrosoldable amb resistència calefactora per a un
conducte de polipropilè reticular DN63

64,37000 €
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ACER001 kg Acer galvanitzat 3,20000 €

B8ZK-0P39 U Protector químic insecticida-fungicida [null] [null] 4,85000 €

EAZPB140 u Mecanisme antipànic 234,52000 €

EI110210 u Porta EI60 110X210 300,00000 €

EI110270 u Porta EI60 110x270 amb tarja 450,00000 €

KC151D0R m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, retallat a mida, col.locat sobre buit d'obra.

115,22000 €

P442-DG2D * Elemento no encontrado 0,00000 €

P861-6YRC * Elemento no encontrado 0,00000 €

P861-6YRT * folrat de parament vertial amb planxa d'alumini de 2 mm de gruix, acabat anoditzat color estàndard,
treballat al taller, col.locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria.

53,75000 €

P861-6YRU * Elemento no encontrado 0,00000 €

PAS2-5R96 * Elemento no encontrado 0,00000 €

PAZ3-B6JL * Elemento no encontrado 0,00000 €

PC1H-5D0T * Elemento no encontrado 0,00000 €

PC1H-H8SH * Elemento no encontrado 0,00000 €

PEDRA01 m3 Bloc pedra de la Sènia 1.550,00000 €

PERFIL m Perfil subjecció barana vidre 300,00000 €

PERFIL01 ml Perfil acer inox 60x8 22,50000 €

PERFIL02 ml Perfil acer inox 300 mm 91,00000 €

SENIA4CM m2 Sènia 30x10x4 cms 66,10000 €

SENIA6CM m2 Sènia 30x10x6 76,10000 €

SENIA2CM m2 Sènia 30x10x2 cms 39,50000 €

SENIA6RAN m2 Sènia 30x10x6 cm ranurat 82,00000 €

SOBRE001 U Sobreixidor zenc 98,00000 €

SOBREIXODR u Sobreixdor alumini 3 mm 116,00000 €

SOCOL m Sòcol silestone 35,00000 €

TANCDM m2 Tancament DM 150,00000 €

ZBRAÇ u Cadira Z Braç 850,00000 €

ZNOBRAÇ u Cadira Z sense braç 800,00000 €
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P-4 14521CBZ m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 8.00m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 95 kg/m3.
Impermeabilització de parament horitzontal de
formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode de
penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment
amb una dotació de 1.5 kg/m2 aplicat en una capa.
Article: ref. P06SR470 de la serie Revestiments
cimentosos: Sistema MASTERSEAL® Serie 500 de
BASF-CC i reomplert de graves fins a cota solera.

Rend.: 1,000 442,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

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

1,000      x 99,69334 = 99,69334

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

0,500      x 40,25069 = 20,12535

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

95,000      x 1,54590 = 146,86050

E786D1H0K m2 Impermeabilització de parament horitzontal de
formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode de
penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment
amb una dotació de 1.5 kg/m2 aplicat en una capa.
Article: ref. P06SR470 de la serie Revestiments
cimentosos: Sistema MASTERSEAL® Serie 500 de
BASF-CC

4,000      x 4,81297 = 19,25188

E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

8,000      x 19,60608 = 156,84864

Subtotal: 442,77971 442,77971

COST DIRECTE 442,77971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 442,77971

P-5 145224BZ m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 inclós
especejament segons plànols, matavius i remats,
formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans adequats,
vibrat i curat, i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.

Rend.: 1,000 477,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

10,000      x 25,41715 = 254,17150

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,54590 = 123,67200

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

1,000      x 99,69334 = 99,69334

Subtotal: 477,53684 477,53684
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COST DIRECTE 477,53684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,53684

P-6 14531C6Z m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a
deixar formigó vist acabat fenolic, amb una quantia de
13.5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb
mitjans adequats, vibrat i curat i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110
kg/m3 inclos cavalcaments, mermes i lligams.

Rend.: 1,000 939,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

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

1,000      x 102,49324 = 102,49324

E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

110,000      x 1,49654 = 164,61940

E4D3D525 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó vist, a una alçària <= 5 m

13,500      x 49,79903 = 672,28691

Subtotal: 939,39955 939,39955

COST DIRECTE 939,39955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 939,39955

P-7 145C227D m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist inclós
cantells, remats i matavius, amb una quantia de 1.1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans
adequats,vibrat i curat i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 26 kg/m2
inclós cavalcaments, mermes, congrenys i jàsseres
embegudes en el cantell.

Rend.: 1,000 124,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

1,100      x 55,55916 = 61,11508

K45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,250      x 93,31867 = 23,32967

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

26,000      x 1,55168 = 40,34368

Subtotal: 124,78843 124,78843

COST DIRECTE 124,78843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,78843
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P-8 145C227W m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 22 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist inclós
cantells, remats i matavius, amb una quantia de 1.1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans
adequats,vibrat i curat i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m2
inclós cavalcaments, mermes, congrenys i jàsseres
embegudes en el cantell.

Rend.: 1,000 143,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,220      x 93,31867 = 20,53011

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

40,000      x 1,55168 = 62,06720

E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

1,100      x 55,55916 = 61,11508

Subtotal: 143,71239 143,71239

COST DIRECTE 143,71239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,71239

P-9 145CC27C m2 Llosa de formigó armat, inclinada per a formació
escala, de 20 cm de gruix amb 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, amb una
quantia de 2.0 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 28 kg/m2. Inclós part
proporcional de formació de graonat amb formigó i
sanejat/ repicat de mur de suport per a recolzament.

Rend.: 1,000 223,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

0,350      x 96,01929 = 33,60675

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

28,000      x 1,55168 = 43,44704

E4DCBD02 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

2,000      x 73,12525 = 146,25050

Subtotal: 223,30429 223,30429

COST DIRECTE 223,30429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,30429
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P-13 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 15cm de gruix,
armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de
Diametre, capa drenant amb grava de pedrera de 50
a 70 mm de D de 15cm de gruix, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de
caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons
CTE/DB-HS 2006. Inclós part proporcional de talls
amb disc per a retracció segons plànols de projecte.

Rend.: 1,000 49,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

1,000      x 1,46175 = 1,46175

E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,000      x 1,30193 = 1,30193

E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

0,150      x 22,41415 = 3,36212

E93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba

1,150      x 30,04954 = 34,55697

E9Z4M618 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 4,98653 = 5,98384

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

1,000      x 2,45457 = 2,45457

Subtotal: 49,12118 49,12118

COST DIRECTE 49,12118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,12118

1A126FL6 m2 Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un
buit d'obra aproximat de 260 x 70-140 cm, amb
finestra de fusta massissa d'iroko de 7x12cm de gruix,
d'una o dues fulles batents, col·locades amb perns
roscats de 14, cremona encastada GU, junta
perimetral d'estanqueïtat HOPPE Secustik, bastiment
de 7x7cm de gruix, col·locat sobre premarc,
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, llunes
incolores i cambra d'aire 4+4/12/6 tipus Guardian Sun
EN-673 factor 42. Envernissat de 2 capes de vernís
mate i una d'insecticida.

Rend.: 1,000 822,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 24,64000 = 24,64000

Subtotal: 24,64000 24,64000

Materials

BC1FA841 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de
gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,100      x 48,61000 = 53,47100

Subtotal: 53,47100 53,47100

Partides d'obra

EAN31A11 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm2 amb accessoris per a persiana,

7,400      x 24,33600 = 180,08640
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per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

EAZ15196 m Tapajunts de fusta d'iroko per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

7,400      x 3,02522 = 22,38663

EA142FL6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm,
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, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

1,050      x 403,11225 = 423,26786

E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al
vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

3,060      x 38,48964 = 117,77830

Subtotal: 743,51919 743,51919

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36960

COST DIRECTE 821,99979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 821,99979

P-50 BARAN01 m2 Barana de planxa d'acer per pintar de 10 mm de gruix
ancorada a cantell d'escala mitjançant ancoratge mb
acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Inclou pintat amb dues
capes d'imprimació antioxidant.

Rend.: 1,000 13.436,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,250 /R x 25,36000 = 6,34000

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750

A0F-000T h Oficial 1a paleta 16,000 /R x 25,36000 = 405,76000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 40,000 /R x 25,76000 = 1.030,40000

A01-FEOY h Ajudant paleta 16,000 /R x 22,51000 = 360,16000

A01-FEPB h Ajudant manyà 40,000 /R x 22,60000 = 904,00000

Subtotal: 2.712,28750 2.712,28750

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 16,000 /R x 43,24000 = 691,84000

Subtotal: 691,84000 691,84000

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 12,48000 = 2,54592

Subtotal: 2,54592 2,54592

Partides d'obra

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

50,000      x 13,51369 = 675,68450

P447-DMDG 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, col·locat a l'obra amb
soldadura

2.558,000      x 3,64079 = 9.313,14082
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Subtotal: 9.988,82532 9.988,82532

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 40,68431

COST DIRECTE 13.436,18305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.436,18305

P-51 BAST001 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge,
desmuntatge i amortització de lloguer de bastida
tubular mòbil, formada per bastiment de 70 cm i
alçària <=200 cm, amb rodes, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim 60 cm, escala d'accés i baranes laterals.
Inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km.

Rend.: 1,000 364,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

24,000      x 7,10508 = 170,52192

P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

2.160,000      x 0,09000 = 194,40000

Subtotal: 364,92192 364,92192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 364,92192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,92192

P-55 CADIRA01 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z amb braç,
ancorada amb 4 conector de diàmetre 12 mm d'acer
inoxidable inoxidables amb rosca a dau de fonament
de formigó armat de 40x40x40 cm. Cadira formada
per planxa d'acer inoxidable setinat de 6 mm de gruix
i amb cul de fusta massissa d'iroko de 25 mm de
gruix. Tot segons detall de projecte i/o indicacions de
la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 1.069,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 4,000 /R x 22,51000 = 90,04000
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 25,36000 = 101,44000

Subtotal: 191,48000 191,48000

Partides d'obra

P312-D4NE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,080      x 107,37702 = 8,59016

P311-DQ6J m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

0,640      x 25,61404 = 16,39299

ZBRAÇ u Cadira Z Braç 1,000      x 850,00000 = 850,00000

Subtotal: 850,00000 850,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,87220

COST DIRECTE 1.069,33535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.069,33535

P-56 CADIRA02 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z, ancorada
amb 4 conector de diàmetre 12 mm d'acer inoxidable
inoxidables amb rosca a dau de fonament de formigó
armat de 40x40x40 cm. Cadira formada per planxa
d'acer inoxidable setinat de 6 mm de gruix i amb cul
de fusta massissa d'iroko de 25 mm de gruix. Tot
segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 1.019,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 25,36000 = 101,44000

A01-FEOY h Ajudant paleta 4,000 /R x 22,51000 = 90,04000

Subtotal: 191,48000 191,48000

Partides d'obra

P311-DQ6J m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

0,640      x 25,61404 = 16,39299

P312-D4NE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,080      x 107,37702 = 8,59016

ZNOBRAÇ u Cadira Z sense braç 1,000      x 800,00000 = 800,00000

Subtotal: 800,00000 800,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,87220

COST DIRECTE 1.019,33535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.019,33535

P-65 COB005 kg Perfil en L acer inoxidable setinat
Acer inoxidable S355J segons UNE-EN 10025-2, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller. Acabat
setinat. Col.locat a l'obra amb soldadura i cargols.

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPB h Ajudant manyà 0,020 /R x 22,60000 = 0,45200

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,020 /R x 25,76000 = 0,51520

Subtotal: 0,96720 0,96720

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,11000 = 0,06220

Subtotal: 0,06220 0,06220

Partides d'obra

P4R0-DYY6 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

1,050      x 4,12399 = 4,33019

Subtotal: 4,33019 4,33019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01451

COST DIRECTE 5,37410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37410

P-104 ESC001 u Subministre i col.locació d'escala per badalot
d'instal.lacions formada per estructura perimetral
d'acer L14.60.6 mm, paviment de religa recolçat en
L30 mm i pasamà quadrat 30.30.3., barana amb tub
quadrat 30x30x3 mm a cota del terrat del badalot Tot
el conjunt galvanitzat. Inclou tots els treballs,
materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva
correcta execució.

Rend.: 1,000 2.507,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 12,000 /R x 25,76000 = 309,12000

A01-FEPB h Ajudant manyà 12,000 /R x 22,60000 = 271,20000

Subtotal: 580,32000 580,32000

Maquinària

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 4,000 /R x 58,39000 = 233,56000

Subtotal: 233,56000 233,56000

Partides d'obra

K443Z5116 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i
pilars formades per peça simple o composta, en
perfils laminats en calent o conformats de qualsevol
sèrie, planta i platines, treballat a taller, protegit
mitjançant galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb
soldadura o cargols segons les necessitats.
S'inclouen tots els aparells d'elevació necessaris per
a la posada en obra, inclós grues autopropulsades.
El tractament de les soldadures i la protecció es durà
a terme mitjançant el següent procediment:
- Fresat, en cas de ser necessari, per a la formació
de goteró, previ al procés de galvanitzat, segons
detalls de la documentació gràfica i/o indicacions de
la Direcció Facultativa.
- Pintat de les soldadures amb una capa de
100micres de gruix amb pintures riques en zenc
(mínim un 92% de partícules de zinc per tal de
garantir una protecció catódica), aplicat de forma
manual amb tots els mitjans auxiliars necessaris per a

405,070      x 4,16003 = 1.685,10335
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la seva correcte aplicació, previa neteja de la zona
fins aconseguir un grau de preparació de la superfície
Sa 2(1/2).
- El gruix del galvanitzat ha de garantir una protecció
mínima per a un ambient del tipus ´´C3´´ mig, segons
UNE EN ISO 14713 i prescripcions de la Norma EAE.
A aquest efecte, i segons el gruix de la peça a
tractar,  s'haurà de disposar d'un mínim de 55 micres
(505gr/m2) per a gruixos d'acer de fins a 6mm, i de
mínim 70 micres (610gr/m2) per a gruixos superiors a
6mm. En qualsevol cas, abans del procès de
galvanització serà necessari entregar a la D.F la
documentació necessària del procès a dur a terme.

Subtotal: 1.685,10335 1.685,10335

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,70480

COST DIRECTE 2.507,68815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.507,68815

P-107 FE01 u Fusteria exterior Fe01
Llinda, brancals i marxapeu de la porta del
muntacàrregues, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix,
amb vol de 10 mm sobre el parament exterior.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de
diàmetre 12 mm i resines.
Fixació llinda HEB 300 amb soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 2.004,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 25,76000 = 51,52000

A01-FEPB h Ajudant manyà 2,000 /R x 22,60000 = 45,20000

Subtotal: 192,46000 192,46000

Partides d'obra

K443Z5116 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i
pilars formades per peça simple o composta, en
perfils laminats en calent o conformats de qualsevol
sèrie, planta i platines, treballat a taller, protegit
mitjançant galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb
soldadura o cargols segons les necessitats.
S'inclouen tots els aparells d'elevació necessaris per
a la posada en obra, inclós grues autopropulsades.
El tractament de les soldadures i la protecció es durà
a terme mitjançant el següent procediment:
- Fresat, en cas de ser necessari, per a la formació
de goteró, previ al procés de galvanitzat, segons
detalls de la documentació gràfica i/o indicacions de
la Direcció Facultativa.
- Pintat de les soldadures amb una capa de
100micres de gruix amb pintures riques en zenc
(mínim un 92% de partícules de zinc per tal de
garantir una protecció catódica), aplicat de forma
manual amb tots els mitjans auxiliars necessaris per a

435,000      x 4,16003 = 1.809,61305
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la seva correcte aplicació, previa neteja de la zona
fins aconseguir un grau de preparació de la superfície
Sa 2(1/2).
- El gruix del galvanitzat ha de garantir una protecció
mínima per a un ambient del tipus ´´C3´´ mig, segons
UNE EN ISO 14713 i prescripcions de la Norma EAE.
A aquest efecte, i segons el gruix de la peça a
tractar,  s'haurà de disposar d'un mínim de 55 micres
(505gr/m2) per a gruixos d'acer de fins a 6mm, i de
mínim 70 micres (610gr/m2) per a gruixos superiors a
6mm. En qualsevol cas, abans del procès de
galvanització serà necessari entregar a la D.F la
documentació necessària del procès a dur a terme.

Subtotal: 1.809,61305 1.809,61305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,88690

COST DIRECTE 2.004,95995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.004,95995

P-108 FE02 u Fusteria exterior Fe02
Finestral format per marc perimetral d'acer inoxidable
setinat amb vidre aïllant fix i obertura batent de fusta
d'iroko.
Marc perimetral de xapa d'acer inoxidable setinat de
6 mm. Frontisses i tibador d'acer inoxidable setinat,
pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6.
Barana de vidre laminar 5+5 mm

Rend.: 1,000 1.827,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

A01-FEPB h Ajudant manyà 1,000 /R x 22,60000 = 22,60000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 25,76000 = 25,76000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 25,82000 = 25,82000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 24,64000 = 12,32000

A01-FEPA h Ajudant vidrier 0,500 /R x 22,32000 = 11,16000

Subtotal: 216,08000 216,08000

Partides d'obra

KAAGU010 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb
perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat setinat

1,200      x 41,50535 = 49,80642

EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

0,310      x 67,21480 = 20,83659

P4R0-DYY4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils conformats tipus L,
U, treballat a taller i col·locat a l'obra

120,770      x 3,74693 = 452,51674

1A126FL6 m2 Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un
buit d'obra aproximat de 260 x 70-140 cm, amb
finestra de fusta massissa d'iroko de 7x12cm de gruix,
d'una o dues fulles batents, col·locades amb perns
roscats de 14, cremona encastada GU, junta
perimetral d'estanqueïtat HOPPE Secustik, bastiment

1,320      x 821,99979 = 1.085,03972
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de 7x7cm de gruix, col·locat sobre premarc,
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,  llunes
incolores i cambra d'aire 4+4/12/6 tipus Guardian Sun
EN-673 factor 42. Envernissat de 2 capes de vernís
mate i una d'insecticida.

Subtotal: 1.608,19947 1.608,19947

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,24120

COST DIRECTE 1.827,52067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.827,52067

P-109 FE03 u Fusteria exterior Fe03
3 finestres batents i 2 fixes, de fusta d'iroko
(bastiment de 68x68, fulla 68x90, amb vidre aillant.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6
mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de
seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6

Rend.: 1,000 4.176,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 4,000 /R x 22,51000 = 90,04000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 4,000 /R x 22,68000 = 90,72000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 25,82000 = 103,28000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 22,60000 = 4,52000

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 25,36000 = 101,44000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 25,76000 = 5,15200

Subtotal: 395,15200 395,15200

Partides d'obra

1A126FL6 m2 Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un
buit d'obra aproximat de 260 x 70-140 cm, amb
finestra de fusta massissa d'iroko de 7x12cm de gruix,
d'una o dues fulles batents, col·locades amb perns
roscats de 14, cremona encastada GU, junta
perimetral d'estanqueïtat HOPPE Secustik, bastiment
de 7x7cm de gruix, col·locat sobre premarc,
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,  llunes
incolores i cambra d'aire 4+4/12/6 tipus Guardian Sun
EN-673 factor 42. Envernissat de 2 capes de vernís
mate i una d'insecticida.

4,310      x 821,99979 = 3.542,81909

P4R0-DYY4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils conformats tipus L,
U, treballat a taller i col·locat a l'obra

62,170      x 3,74693 = 232,94664

Subtotal: 3.775,76573 3.775,76573

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,92728

COST DIRECTE 4.176,84501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.176,84501



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

P-110 FE04 u Fusteria exterior Fe04
Finestral format per planxa i quadrat perimetral
d'acer inoxidable, setinat amb un vidre aïllant fix.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6
mm.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6.

Rend.: 1,000 743,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 25,76000 = 25,76000

A01-FEPB h Ajudant manyà 1,000 /R x 22,60000 = 22,60000

A01-FEOY h Ajudant paleta 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000

Subtotal: 96,23000 96,23000

Materials

BC1FA841 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de
gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,860      x 48,61000 = 90,41460

Subtotal: 90,41460 90,41460

Partides d'obra

P4R0-DYY4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils conformats tipus L,
U, treballat a taller i col·locat a l'obra

81,860      x 3,74693 = 306,72369

KAAGU010 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb
perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat setinat

5,980      x 41,50535 = 248,20199

Subtotal: 554,92568 554,92568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44345

COST DIRECTE 743,01373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 743,01373

P-111 FE05 u Fusteria exterior Fe05
Finestral format per planxa i quadrat perimetral
d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i una
balconera oscil.lobatent de fusta iroko.
Llinda i ampit d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de
seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïilant amb cambra 4+4/12/6.

Rend.: 1,000 2.966,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 2,000 /R x 22,68000 = 45,36000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 25,82000 = 51,64000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 25,76000 = 51,52000

A01-FEPB h Ajudant manyà 2,000 /R x 22,60000 = 45,20000

A01-FEOY h Ajudant paleta 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000

Subtotal: 241,59000 241,59000

Materials

BC1FA841 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de
gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe

5,170      x 48,61000 = 251,31370
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2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

Subtotal: 251,31370 251,31370

Partides d'obra

KAAGU010 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb
perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat setinat

13,520      x 41,50535 = 561,15233

1A126FL6 m2 Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un
buit d'obra aproximat de 260 x 70-140 cm, amb
finestra de fusta massissa d'iroko de 7x12cm de gruix,
d'una o dues fulles batents, col·locades amb perns
roscats de 14, cremona encastada GU, junta
perimetral d'estanqueïtat HOPPE Secustik, bastiment
de 7x7cm de gruix, col·locat sobre premarc,
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,  llunes
incolores i cambra d'aire 4+4/12/6 tipus Guardian Sun
EN-673 factor 42. Envernissat de 2 capes de vernís
mate i una d'insecticida.

1,500      x 821,99979 = 1.232,99969

P4R0-DYY4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils conformats tipus L,
U, treballat a taller i col·locat a l'obra

180,460      x 3,74693 = 676,17099

Subtotal: 2.470,32301 2.470,32301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,62385

COST DIRECTE 2.966,85056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.966,85056

P-112 FE06 u Fusteria exterior Fe06
Finestral format per planxa i quadrat perimetral
d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i una
balconera oscil.lobatent de fusta d'iroko.
Llinda i ampit d'acer inox setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de
seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6

Rend.: 1,000 1.829,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 25,76000 = 6,44000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,250 /R x 22,60000 = 5,65000

A01-FEOY h Ajudant paleta 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 25,82000 = 25,82000

Subtotal: 108,46000 108,46000

Materials

BC1FA841 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de
gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

0,840      x 48,61000 = 40,83240

Subtotal: 40,83240 40,83240

Partides d'obra

P4R0-DYY4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils conformats tipus L,
U, treballat a taller i col·locat a l'obra

52,230      x 3,74693 = 195,70215
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1A126FL6 m2 Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un
buit d'obra aproximat de 260 x 70-140 cm, amb
finestra de fusta massissa d'iroko de 7x12cm de gruix,
d'una o dues fulles batents, col·locades amb perns
roscats de 14, cremona encastada GU, junta
perimetral d'estanqueïtat HOPPE Secustik, bastiment
de 7x7cm de gruix, col·locat sobre premarc,
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,  llunes
incolores i cambra d'aire 4+4/12/6 tipus Guardian Sun
EN-673 factor 42. Envernissat de 2 capes de vernís
mate i una d'insecticida.

1,550      x 821,99979 = 1.274,09967

KAAGU010 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb
perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat setinat

5,040      x 41,50535 = 209,18696

Subtotal: 1.678,98878 1.678,98878

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,62690

COST DIRECTE 1.829,90808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.829,90808

FUST001 u Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un
buit d'obra aproximat de 80-100 x 120-140 cm, amb
finestra de fusta massissa tipus iroko de 7x12 cm de
gruix, d'una o dues fulles batents, col.locades amb
perns roscats de 14, cremona encastada GU, junta
perimetral d'estanqueitat HOPPE Secustik, bastiment
de 7x7 cm de gruix, col.locat sobre premarc,
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, llunes
incolores i cambra d'aire 4+4/12/6. Envernissat 2
capes mate i una d'insecticida.

Rend.: 1,000 869,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 24,64000 = 12,32000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 25,82000 = 25,82000

Subtotal: 84,67000 84,67000

Materials

BC1FA841 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de
gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,200      x 48,61000 = 58,33200

Subtotal: 58,33200 58,33200

Partides d'obra

EAN31A11 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm2 amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

5,200      x 24,33600 = 126,54720

EAZ15196 m Tapajunts de fusta d'iroko per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

7,400      x 3,02522 = 22,38663

EA142FL6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm,
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

1,200      x 403,11225 = 483,73470
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mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al
vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,400      x 38,48964 = 92,37514

Subtotal: 725,04367 725,04367

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27005

COST DIRECTE 869,31572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 869,31572

P-124 FUST002 u Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un
buit d'obra aproximat de 25-45 x 120-160 cm, amb
finestra de fusta massissa tipus iroko de 7x12 cm de
gruix, d'una o dues fulles batents, col.locades amb
perns roscats de 14, cremona encastada GU, junta
perimetral d'estanqueitat HOPPE Secustik, bastiment
de 7x7 cm de gruix, col.locat sobre premarc,
classificació mínima 3 8A C4 segons normes. Acabat
amb insecticida i oli de teka.

Rend.: 1,000 260,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 25,82000 = 25,82000

Subtotal: 25,82000 25,82000

Partides d'obra

EAZ15196 m Tapajunts de fusta d'iroko per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

2,240      x 3,02522 = 6,77649

E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al
vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,400      x 38,48964 = 92,37514

EAN31A11 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm2 amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

2,240      x 24,33600 = 54,51264

EA142FL6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm,
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, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

0,200      x 403,11225 = 80,62245

Subtotal: 234,28672 234,28672

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38730

COST DIRECTE 260,49402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,49402

P-126 FUST02 u Fusteria Fi 02
Armari de registre per al pas d'instal.lacions, amb
bastiment de fusta de pi i portes de DM per pintar.
Frontisses ocultes.
Bastiment de fusta de pi de 60x40 mm, portes de DM
hidròfug per pintar de 19 mm de gruix i frontisses

Rend.: 1,000 2.142,81 €
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ocultes d'acer inox i pany.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 4,000 /R x 22,68000 = 90,72000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 25,82000 = 103,28000

Subtotal: 289,74000 289,74000

Partides d'obra

PAN1-36XA u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100
cm d'amplària i 225 cm d'alçària

3,000      x 28,74000 = 86,22000

TANCDM m2 Tancament DM 9,750      x 150,00000 = 1.462,50000

EI110210 u Porta EI60 110X210 1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 1.762,50000 1.762,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,34610

COST DIRECTE 2.142,80610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.142,80610

P-129 FUST05 u Fusteria Fi 05
Llinda i brancals de la porta del muntacàrregues
d'acer per pintar de 5 mm de gruix, amb vol de 13 cm
sobre el parament, en previsió de futur revestiment.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de diam
12 mm i resines i fixació llinda a heb180 amb
soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 1.180,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 25,36000 = 101,44000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 8,000 /R x 25,76000 = 206,08000

A01-FEPB h Ajudant manyà 8,000 /R x 22,60000 = 180,80000

A01-FEOY h Ajudant paleta 4,000 /R x 22,51000 = 90,04000

Subtotal: 578,36000 578,36000

Partides d'obra

E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars,
bigues i corretges, formades per peça simple, en
perfils laminats en calent de qualsevol serie i perfils
conformats, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura o cargols segons plànols de projecte. Inclós
mitjans auxiliars i elevadors necessaris.

279,340      x 2,12512 = 593,63102
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Subtotal: 593,63102 593,63102

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,67540

COST DIRECTE 1.180,66642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.180,66642

P-130 FUST06 u Fusteria Fi 06
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral de
xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, revestit amb
dues plaques de pladur foc.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm
de gruix, porta metàl.lica contraincendis amb marc
especial de passadís, maneta amb placa quadrada de
180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcón o
equivalent. Barra antipànic de lliscament tipus quick
de Tesa o equivalent acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 1.329,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A01-FEPB h Ajudant manyà 6,000 /R x 22,60000 = 135,60000

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 6,000 /R x 25,76000 = 154,56000

Subtotal: 385,90000 385,90000

Partides d'obra

E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars,
bigues i corretges, formades per peça simple, en
perfils laminats en calent de qualsevol serie i perfils
conformats, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura o cargols segons plànols de projecte. Inclós
mitjans auxiliars i elevadors necessaris.

189,540      x 2,12512 = 402,79524

EAZPB140 u Mecanisme antipànic 1,000      x 234,52000 = 234,52000

EI110210 u Porta EI60 110X210 1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 534,52000 534,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,78850

COST DIRECTE 1.329,00374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.329,00374

P-132 FUST08 u Fusteria Fi 08
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral se
xapa d'acer de 5 mm de gruix per pintar.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm
de gruix, porta metàl.lica contraincendis amb marc
especial de passadís, maneta amb placa quadrada de
180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon. Barra
antipànic de lliscament tipus quick de Tesa o
equivalent acabat inox.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 1.141,29 €
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Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

A01-FEPB h Ajudant manyà 2,000 /R x 22,60000 = 45,20000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,36000 = 50,72000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 25,76000 = 51,52000

Subtotal: 192,46000 192,46000

Partides d'obra

E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars,
bigues i corretges, formades per peça simple, en
perfils laminats en calent de qualsevol serie i perfils
conformats, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura o cargols segons plànols de projecte. Inclós
mitjans auxiliars i elevadors necessaris.

193,600      x 2,12512 = 411,42323

EI110210 u Porta EI60 110X210 1,000      x 300,00000 = 300,00000

EAZPB140 u Mecanisme antipànic 1,000      x 234,52000 = 234,52000

Subtotal: 534,52000 534,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,88690

COST DIRECTE 1.141,29013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.141,29013

P-137 K216151W m Formació de dau de formigó per a ancoratge llosa
massissa. Dimensions màximes 700x150x300mm.
Inclou enderroc puntual en mur de pedra o
mamposteria amb mitjans manuals, carrega manual
de runa sobre camió o contenidor, carrega i transport
de runa a instal.lació de gestió de residus i canon.
Encofrat de laterals i formigonat amb formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans adequats.
Conector 1D20c/15cm en U l=1.00m. Execució en
trams màxims de 70cm.

Rend.: 1,000 172,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,050      x 7,42586 = 0,37129

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,300      x 44,85429 = 13,45629

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

0,100      x 1.266,48225 = 126,64823

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

0,300      x 14,08977 = 4,22693

K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi

0,050      x 13,03550 = 0,65178
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170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

18,200      x 1,49654 = 27,23703

Subtotal: 172,59155 172,59155

COST DIRECTE 172,59155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,59155

P-138 K216151Z u Formació de dau de formigó per a recolzament.
Dimensions màximes 900x400x300mm. Inclou
enderroc puntual en mur de pedra amb mitjans
manuals, carrega manual de runa sobre camió o
contenidor, carrega i transport de runa a instal.lació
de gestió de residus i canon. Encofrat de laterals i
formigonat amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
mitjans adequats.

Rend.: 1,000 151,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 13,03550 = 6,51775

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

0,100      x 1.266,48225 = 126,64823

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

0,100      x 14,08977 = 1,40898

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,300      x 44,85429 = 13,45629

K2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,500      x 7,42586 = 3,71293

Subtotal: 151,74418 151,74418

COST DIRECTE 151,74418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,74418

P-142 K2R4503W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, inclós
carrega, descarrega, temps d'espera i deposició
controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, 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)

Rend.: 1,000 12,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de

1,000      x 6,24000 = 6,24000



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

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)

K2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

1,000      x 6,36890 = 6,36890

Subtotal: 12,60890 12,60890

COST DIRECTE 12,60890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60890

P-144 K2R6423W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, inclós carrega, descarrega, temps
d'espera i deposició controlada a dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 15,48600 = 15,48600

K2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

1,000      x 7,42586 = 7,42586

Subtotal: 22,91186 22,91186

COST DIRECTE 22,91186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,91186

P4FL-61RT m3 Reforç de paret d'obra de ceràmica amb paret
estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, de maó
calat de 290x140x100 mm, R-15 N/mm2, per a
revestir, col·locat amb morter sense additius 1:0,5:4
ancorada a la paret existent amb filades de travada
alternades

Rend.: 1,000 451,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4FF-EGW4 m3 Paret estructural per a revestir de 14 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

1,000      x 314,39977 = 314,39977
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P214O-4RO m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica o maçoneria, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 136,98313 = 136,98313

Subtotal: 451,38290 451,38290

COST DIRECTE 451,38290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,38290

P525-5RX5 m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada
sobre enllatat, amb planxa de zinc preformada de
0,82 mm de gruix, de 80 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques i suport de
tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0,
acabat no revestit, tallat a mida

Rend.: 1,000 45,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

-CW7D m2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc
D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
amb fixacions mecàniques

0,950      x 9,50038 = 9,02536

P5ZB1-523H m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i 80 cm de desenvolupament, col·locat
amb fixacions mecàniques

1,000      x 36,35857 = 36,35857

Subtotal: 45,38393 45,38393

COST DIRECTE 45,38393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,38393

P6180-5QFU m2 Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari, traves i brancals
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

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P61Z0-DAB kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

1,050      x 1,17918 = 1,23814

P61Z3-45PI 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

0,015      x 116,14974 = 1,74225

P6182-45CE m2 Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components

1,000      x 29,28089 = 29,28089
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hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari

Subtotal: 32,26128 32,26128

COST DIRECTE 32,26128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26128

P-222 P6180-5QG6 m2 Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, 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

Rend.: 1,000 29,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P61Z0-DAB kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

1,860      x 1,17918 = 2,19327

P61Z3-45PI 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

0,0221      x 116,14974 = 2,56691

P6182-44N0 m2 Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

1,000      x 24,30951 = 24,30951

Subtotal: 29,06969 29,06969

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 29,06969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,06969

P-227 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical
exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius,
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans

Rend.: 1,000 46,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

1,000      x 5,18378 = 5,18378

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 12,89253 = 12,89253
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P811-3FFT m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

1,000      x 28,74368 = 28,74368

Subtotal: 46,81999 46,81999

COST DIRECTE 46,81999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,81999

P-244 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T
15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic amb pols de quars, i part proporcional de
junts de dilatació i retracció

Rend.: 1,000 27,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

1,000      x 23,85098 = 23,85098

P9Z3-DP8J m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,59939 = 3,59939

Subtotal: 27,45037 27,45037

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 27,45037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,45037

P-252 PAL002 u Treballs preparatoris de paleteria per substitució de
finestres situades a pl. entresòl., de dimensions
aproximades 80 x 140 cm.
Inclou desmuntatge de finestra existent, enderroc
d'ampit i regularització amb morter de calç d'ampit,
brancals i dintell.
Inclou tots els materials i mitjans necessaris per la
seva correcta execució.

Rend.: 1,000 158,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,500 /R x 25,36000 = 63,40000

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,500 /R x 22,51000 = 56,27500

Subtotal: 119,67500 119,67500

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,500      x 31,63000 = 15,81500

Subtotal: 15,81500 15,81500

Partides d'obra

P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1,000      x 21,48755 = 21,48755

Subtotal: 21,48755 21,48755
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79513

COST DIRECTE 158,77268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,77268

P-257 PAV005 ut Treballs de paleteria per l'accés instal.lacions a
l'interior de vestíbuls.
Inclou repicat del paviment actual, obertura de rasa
de 60x40 cm amb mitjans manuals, obertura de mur,
formació de llosa base de formigó i reposició del
paviment tipus terratzo, així com tots els materials i
mitjans necessaris per la seva execució.

Rend.: 1,000 1.531,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 24,000 /R x 22,51000 = 540,24000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,000 /R x 25,36000 = 608,64000

Subtotal: 1.148,88000 1.148,88000

Partides d'obra

P9C8-HBOH m2 Reparació d'1 a 4 m2 de paviment exterior de terratzo
llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o
mal adherides i el morter de fixació, i col·locant peces
noves a truc de maceta amb morter i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

4,000      x 66,30750 = 265,23000

P9ZA-4ZDF m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

10,000      x 10,00811 = 100,08110

Subtotal: 365,31110 365,31110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 17,23320

COST DIRECTE 1.531,42430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.531,42430

P-306 SERR001 u Subministre i col.locació de graonat format per xapa
d'acer galvanitzat de 12 mm de gruix, ancorada a
obra amb tac químic de diàmetre 16 mm amb
volandera i femella. Inclou tots els materials, treballs i
mitjans auxiliars necessaris per la seva execució.

Rend.: 1,000 672,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

Subtotal: 9,30600 9,30600

Partides d'obra

P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb
cargol, volandera i femella

10,000      x 13,80419 = 138,04190

ACER001 kg Acer galvanitzat 164,000      x 3,20000 = 524,80000

Subtotal: 524,80000 524,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13959

COST DIRECTE 672,28749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 672,28749

P-308 SERR003 u Desmuntatge i recol.locació porta accés vestíbul de
dimensions aproximades 2.40 x 2.10 d'alçada de
perfileria d'acer. Inclou subministre i muntatge
d'HEB100 formant nou dintell i recol.locació de la
porta, així com tots els treballs de repàs der ram de
paleteria i pintor necessaris.

Rend.: 1,000 1.336,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 8,000 /R x 22,51000 = 180,08000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 12,000 /R x 25,76000 = 309,12000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000

A01-FEPB h Ajudant manyà 12,000 /R x 22,60000 = 271,20000

Subtotal: 1.166,16000 1.166,16000

Partides d'obra

P442-DG2C 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

100,000      x 1,52771 = 152,77100

Subtotal: 152,77100 152,77100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 17,49240

COST DIRECTE 1.336,42340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.336,42340

P-311 SERR007 u Conjunt de tancament per armaris instal.lacions
situats a planta baixa, format per bastiment amb
perfils L50 inoxidable fixat a sostre i envans, portes
amb subestructura de tub quadrat d'acer inoxidable
40.3, xapa tipus deployée d'alumini anoditzat color
inoxidable d'acer inoxidable setinat poc estirat i
frontisses d'acer inoxidable setinat, manetes i pany de
companyies. Tot segons detalls de projecte i/o
indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els
treballs,materials i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució.

Rend.: 1,000 5.829,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

DEPL002 m2 Tancament practicable tipus façana ventilada,
compost de panells formats per marc d'acer
inoxidable i planxa tipus deployé d'alumini anoditzat
color inoxidable setinat amb tres graus d'obertura de
les cel.les segons plànols de projecte. Inclou
l'estructura base, primària, secundària formada per
perfils en acer inoxidable setinat així com tots els
perfils de remats necessaris. Frontisses i sistema de
tancament amb clau allen. Inclou tots els materials,
mermes i mitjans auxiliars necessaris per la seva
correcta execució. Tot segons plànols i/o directrius de

22,110      x 263,64000 = 5.829,08040
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la Direcció Facultativa.

Subtotal: 5.829,08040 5.829,08040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5.829,08040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.829,08040

P-312 SERR008 u Subministre i col.locació de marc perimetral de xapa
d'acer galvanitzat de 8 mm, passamà inferior de
suport d'acer galvanitzat de 8 mm, frontisses i tibador
d'acer inoxidable setinat, perfileria per subjecció de
vidre, col.locat amb varilles d'acer ancorades amb
resina epoxi bicomponent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 911,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 4,000 /R x 22,51000 = 90,04000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 25,76000 = 12,88000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 22,60000 = 11,30000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 25,36000 = 101,44000

Subtotal: 215,66000 215,66000

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,250      x 31,63000 = 7,90750

Subtotal: 7,90750 7,90750

Partides d'obra

P4R0-DYXR kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra

193,150      x 3,54693 = 685,08953

Subtotal: 685,08953 685,08953

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,23490

COST DIRECTE 911,89193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 911,89193

P-313 SERR009 u Registre per pas d'instal.lacions format per porta de
planxa preformada d'alumini anoditzat de 3 mm de
gruix de 2 fulles batents d'1,05m de llum de pas i 2,10
d'alçària de pas. Bastiment de tub d'acer pintat de
80x40 i tub de 40x40. Inclou la sectorització de forjat
amb formigó i tots els materials, treballs i mitjans
auxiliars necessaris per la seva correcta execució. Tot
segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 1.507,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 25,36000 = 101,44000

A01-FEPB h Ajudant manyà 6,000 /R x 22,60000 = 135,60000

A01-FEOY h Ajudant paleta 4,000 /R x 22,51000 = 90,04000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 6,000 /R x 25,76000 = 154,56000

Subtotal: 481,64000 481,64000

Partides d'obra

P442-DG2C 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

199,820      x 1,52771 = 305,26701

P861-6YRT * folrat de parament vertial amb planxa d'alumini de 2
mm de gruix, acabat anoditzat color estàndard,
treballat al taller, col.locat amb fixacions mecàniques
sobre perfileria.

13,270      x 53,75000 = 713,26250

Subtotal: 713,26250 713,26250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,22460

COST DIRECTE 1.507,39411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.507,39411

P-314 SERR010 u Prolongació de rampa, mitjançant subministre i
col.locació de platina perimetral d'acer inoxidable
setinat de 8 mm de gruix, formació de dau de
fonamentació de formigó armat HA-25/P/20/I amb
malla inferior 150x150x12, subministre i col.locació de
3 diam 25 soldats a rampa existent. Tot acabat amb
paviment de formigó de 15 cm de gruix amb malla
150x150x6mm acabat remolinat mecànic i pols de
quars, igualant l'acabat amb la rampa existent. Inclou
tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució. Tot segons
plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 4.126,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 8,000 /R x 22,51000 = 180,08000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 8,000 /R x 25,76000 = 206,08000

A01-FEPB h Ajudant manyà 8,000 /R x 22,60000 = 180,80000

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000

Subtotal: 769,84000 769,84000

Partides d'obra

P4R0-DYY6 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

673,130      x 4,12399 = 2.775,98139

P9G0-51BK m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris

4,500      x 3,34950 = 15,07275

P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

101,000      x 1,25900 = 127,15900

P324-DNJD m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

4,040      x 105,65630 = 426,85145
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Subtotal: 3.345,06459 3.345,06459

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,54760

COST DIRECTE 4.126,45219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.126,45219

P-315 SERROO6 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra
format per estructura de suport mitjançant cartel.la
d'acer inoxidable setinat encastada a paret de
dimensions 340x160x10 mm, perfil de suport en L
amb platina d'acer inoxidable setinat 410x160x10
mm, i bloc de pedra de la Sènia de
dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall de
serra. Longitut total 500 cm.

Rend.: 1,000 2.489,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000

A01-FEOY h Ajudant paleta 8,000 /R x 22,51000 = 180,08000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 8,000 /R x 25,76000 = 206,08000

A01-FEPB h Ajudant manyà 8,000 /R x 22,60000 = 180,80000

Subtotal: 769,84000 769,84000

Materials

B07G-0MQL m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

1,000      x 98,41080 = 98,41080

Subtotal: 98,41080 98,41080

Partides d'obra

P4R0-DYXR kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra

257,150      x 3,54693 = 912,09305

PEDRA01 m3 Bloc pedra de la Sènia 0,450      x 1.550,00000 = 697,50000

Subtotal: 697,50000 697,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,54760

COST DIRECTE 2.489,39145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.489,39145

P-316 SERROO7 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra
format per estructura de suport mitjançant cartel.la
d'acer inoxidable setinat encastada a paret de
dimensions 340x160x10 mm, perfil de suport en L
amb platina d'acer inoxidable setinat 410x160x10
mm, i bloc de pedra de la Sènia de
dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall de
serra. Longitut total 900 cm.

Rend.: 1,000 3.794,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000
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A01-FEOY h Ajudant paleta 8,000 /R x 22,51000 = 180,08000

A01-FEPB h Ajudant manyà 8,000 /R x 22,60000 = 180,80000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 8,000 /R x 25,76000 = 206,08000

Subtotal: 769,84000 769,84000

Materials

B07G-0MQL m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

1,000      x 98,41080 = 98,41080

Subtotal: 98,41080 98,41080

Partides d'obra

P4R0-DYXR kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra

467,790      x 3,54693 = 1.659,21838

PEDRA01 m3 Bloc pedra de la Sènia 0,810      x 1.550,00000 = 1.255,50000

Subtotal: 1.255,50000 1.255,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,54760

COST DIRECTE 3.794,51678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.794,51678

P-321 SORT001 ut Sortida instal.lacions coberta, formada per paret de
gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual,
col.locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II; i
encadellat ceràmic formant tapa.

Rend.: 1,000 329,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0FJ2-0EF5 u Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm 12,000      x 0,77000 = 9,24000

Subtotal: 9,24000 9,24000

Partides d'obra

P6126-58IQ m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó
massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb
ciment CEM II

4,860      x 65,97523 = 320,63962

Subtotal: 320,63962 320,63962

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 329,87962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,87962
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P-1 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per
una corrent màxima de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

26,61 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per
una corrent màxima de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

97,53 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 125S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de
125A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

137,63 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 14521CBZ m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 8.00m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 95 kg/m3. Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter
impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb
una dotació de 1.5 kg/m2 aplicat en una capa. Article: ref. P06SR470 de la serie
Revestiments cimentosos: Sistema MASTERSEAL® Serie 500 de BASF-CC i reomplert de
graves fins a cota solera.

442,78 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 145224BZ m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3
inclós especejament segons plànols, matavius i remats, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
mitjans adequats, vibrat i curat, i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3.

477,54 €

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

P-6 14531C6Z m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a deixar formigó vist acabat fenolic, amb
una quantia de 13.5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb mitjans adequats, vibrat i
curat i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m3 inclos
cavalcaments, mermes i lligams.

939,40 €

(NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-7 145C227D m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist inclós cantells, remats i matavius, amb una quantia de 1.1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans adequats,vibrat i curat i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 26 kg/m2 inclós cavalcaments, mermes,
congrenys i jàsseres embegudes en el cantell.

124,79 €

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

P-8 145C227W m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 22 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist inclós cantells, remats i matavius, amb una quantia de 1.1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans adequats,vibrat i curat i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m2 inclós cavalcaments, mermes,
congrenys i jàsseres embegudes en el cantell.

143,71 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 145CC27C m2 Llosa de formigó armat, inclinada per a formació escala, de 20 cm de gruix amb 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, amb una quantia de 2.0 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 28 kg/m2. Inclós part proporcional de formació de graonat amb formigó i
sanejat/ repicat de mur de suport per a recolzament.

223,30 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-10 15M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba ICP, de 2 pols
per una corrent màxima de 15A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge
de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

32,11 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-11 160M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic termomagnètic de 4 pols per una corrent
màxima de 160A en caixa modelada en plàstic. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

579,17 €

(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-12 16M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per
una corrent màxima de 16A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

26,98 €

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

P-13 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 15cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de Diametre, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D de 15cm de gruix, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb
repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Inclós part proporcional de talls amb disc per a retracció segons plànols de projecte.

49,12 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-14 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RZ1-K 1x16mm2
amb la coberta de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 1G50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
1x50mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem.

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 1G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus H07-K
1x6mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de
cada extrem.

5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 20M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per
una corrent màxima de 20A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

101,15 €

(CENT UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-18 25K2NT U Subministre i instal·lació d'un contactor de 2 contactes, NT+NT, per una corrent màxima de
25A, comandament a 230V i per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

58,28 €

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

P-19 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de
25A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

43,98 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 2X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
2x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

7,13 €

(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-21 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-22 2X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
2x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-23 3G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
3x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

7,82 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 3G1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
3x1.5mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-25 3G2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
3x1.5mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-26 3G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RVK 3x6mm2 amb
terres lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-27 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-28 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
3x2.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-29 40M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per
una corrent màxima de 40A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

62,54 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 40S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de
40A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

68,62 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2 pols per una corrent
màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat perla identificació dels conductors

60,11 €

(SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-32 40D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent
màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

240,07 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-33 40D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent
màxima de 40A i amb una sensibilitat de 300mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

203,75 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-34 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 4X25 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
4x25mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

10,72 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
4x50mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 4X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
4x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

6,41 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 4X70 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
4x70mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

25,43 €

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

P-39 50M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per
una corrent màxima de 50A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

269,12 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-40 5G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
5x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

9,69 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
5x6mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 63M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per
una corrent màxima de 63A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

284,99 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 63S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de
63A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

93,61 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-44 63D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent
màxima de 63A i amb una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

515,46 €

(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 63D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent
màxima de 63A i amb una sensibilitat de 300mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

267,14 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-46 AJUDAI h Ajuda d'instal·ladors. Inclou oficial i ajudant i eines i utillatges que puguin requerir per fer la
seva feina

47,87 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-47 ARQ001 pa Partida Alçada supervisió arqueòleg
Partida Alçada d'abonament íntegre per supervisió arquèoleg director de buidats o
extraccions de terres i runes, supervisió de treballs en façanes, amb la presa de dades per a
la realització de l'informe final. Inclou redacció informe final.

1.360,10 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-48 AUXINST pa Partida alçada a justificar per localització instal.lacions soterrades claustre i recol.locacoó de
les mateixes.

784,07 €

(SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-49 BAIXANT01 m Baixant de tub de planxa d'alumini amb unió plegada de DN125 i 1 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecanicament a obra amb brides metàl.liques

44,73 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 BARAN01 m2 Barana de planxa d'acer per pintar de 10 mm de gruix ancorada a cantell d'escala mitjançant
ancoratge mb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Inclou pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant.

13.436,18 €

(TRETZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-51 BAST001 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge, desmuntatge i amortització de lloguer de
bastida tubular mòbil, formada per bastiment de 70 cm i alçària <=200 cm, amb rodes, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim 60 cm, escala
d'accés i baranes laterals. Inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km.

364,92 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 BAST002 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge, desmuntatge i amortització de lloguer de
bastida tubular metàl·lica formada per bastiment de 70 cm i alçària <=200 cm, amb bases
regulables tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a les diferents cares i exteriors i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km, així com la regularització de la base de suport, si fos necessària.

13.853,27 €

(TRETZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-53 BCALOR70 U Subministre d'una bomba de calor mínim de 70kW tèrmics nominals amb un màxim de
35kWe, equipat amb mòdul hidònic, arrencador electrònic del compressor i bomba d'aigua de
cabal variable. Disposarà de possibilitat de telegestió en bus normalitzat. El preu inclou el
transport i els mitjans necessàris per acostar-la fins al punt d'instal·lació i la posta en marxa
per part del fabricant. El preu inclou els accessoris necessaris per a un muntatge complet,
fins i tot la canalització dels condensats a desaigüa per evitar tenir el terra glaçat a l'hivern

17.477,93 €

(DISSET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-54 BORNES U Bloc de 15 bornes de diferents seccions útils d'entre 2.5 i 16mm2 amb identificació per color
dels terres. El preu inclou els ponts amb els accessoris adequats que siguin necessaris i
l'etiquetat per la identificació dels conductors amb les etiquetes coresponents

17,66 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 CADIRA01 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z amb braç, ancorada amb 4 conector de diàmetre
12 mm d'acer inoxidable inoxidables amb rosca a dau de fonament de formigó armat de
40x40x40 cm. Cadira formada per planxa d'acer inoxidable setinat de 6 mm de gruix i amb cul
de fusta massissa d'iroko de 25 mm de gruix. Tot segons detall de projecte i/o indicacions de
la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

1.069,34 €

(MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-56 CADIRA02 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z, ancorada amb 4 conector de diàmetre 12 mm
d'acer inoxidable inoxidables amb rosca a dau de fonament de formigó armat de 40x40x40
cm. Cadira formada per planxa d'acer inoxidable setinat de 6 mm de gruix i amb cul de fusta
massissa d'iroko de 25 mm de gruix. Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la

1.019,34 €
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Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

(MIL DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 CARRETO d Partida alçada d'abonament integre per lloguer de carretó autopropulsat de capacitat 1 m3 2.099,00 €

(DOS MIL NORANTA-NOU EUROS)

P-58 CARRET02 d Partida alçada de lloguer carretó elevador 2.744,00 €

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)

P-59 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens, estanca
IP55 de dimensions 100x100x55. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les
bornes necessari per connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors

26,22 €

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

P-60 CDER150 U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens, estanca
IP55 de dimensions 150x110x63. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les
bornes necessari per connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors

28,89 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 COB001 m Capa regularització prèvia làmina de morter de ciment 1:6 de 2-3 cm de gruix 10,26 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-62 COB002 m Impermeabilització de canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària amb làmina de betum
modificat LBM (SBS) 50/G FP 150 g/m2

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 COB003 u Sobreixodor de planxa d'alumini de 3 mm de gruix i dimensions 45x15x5 cm. Tot segons
detall de projecte i/o indicacions de la direcció Facultativa. Inclou tots els materials i elements
necessaris per la seva correcta execució.

140,73 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-64 COB004 ut Sobreeixdor de planxa de zenc de 2 mm de gruix. Tot segons detall de projecte i/o
indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements necessaris per la seva correcta execució.

122,73 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 COB005 kg Perfil en L acer inoxidable setinat
Acer inoxidable S355J segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller. Acabat setinat. Col.locat a l'obra amb
soldadura i cargols.

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-66 COLECTOR1I U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una entrada i 6 sortides
en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat
tèrmicament amb coquilla elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor
DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, els
picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

940,24 €

(NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-67 COLECTOR1R U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una sortida i 6 entrades
en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat
tèrmicament amb coquilla elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor
DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, els
picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

959,26 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-68 COLECTOR2I U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una entrada i 3 sortides
en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat
tèrmicament amb coquilla elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor
DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, els
picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

652,36 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 COLECTOR2R U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una entrada i 3 sortides
en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat
tèrmicament amb coquilla elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor
DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, els
picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

707,32 €

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

P-70 COLECTOR3T U Subministre i muntatge d'un col·lector d'anada i retorn de ferro DN125, aïllat per la connexió
de la caldera al dipòsit d'inèrcia segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
soporteria, l'aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, i els picatges i
adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a la bomba
circuladora

493,35 €

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

P-71 CONTROL u Control de qualitat, a decidir per la DF, amb un import màxim de l'1% del PEM, a càrrec de
l'empresa adjudicatària de l'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-72 CONNEX01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per treballs de reparació de baixant i la seva connexió a
xarxa de clavegueram.
Inclou l'enderroc de mur necessari i la seva reconstrucció posterior per tal de descobrir el
tram de baixant encastat a façana.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

308,43 €

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

P-73 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la
comprovació de la resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la
mesura

33,18 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-74 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció per instal·lacions de
terres. el preu incorpora els accessoris que puguin ser necessaris per deixar acabada la
instal·lació

7,00 €

(SET EUROS)

P-75 DES001 m3 Desenrunament interior edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

32,23 €

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

P-76 DES002 m3 Desenrunament interior edifici amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor

6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-77 DEPL001 m2 Tancament tipus façana ventilada, composta de panells formats per marc d'acer inoxidable i
planxa tipus deployé d'alumini anoditzat color inoxidable setinat (grau d'obertura petit de les
cel.les) segons plànols de projecte. Inclou l'estructura base, primària, secundària formada per
perfils en acer inoxidable setinat així com tots els perfils de remats grafiats. Inclou tots els
materials, mermes, i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució. Tot segons
plànols i/o directrius de la Direcció Facultativa. La partida inclou l'execució de tres mòduls
com a prototips amb diferent variants de planxa deployé segons directrius de la Direcció

237,48 €
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Facultativa.

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

P-78 DET-PRE U Subministre i instal·lació d'un detector de presència d'alta freqüència per muntar en
tancament vertical i en superfície.

58,66 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 DETECTBT U Subministre, instal·lació i configuració d'un sistema de detecció de la falta d'un subministre
elèctric. L'aparell pot avisar amb un missatge preconfigurat o bé engegar una alarma
autoalimentada

98,46 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-80 DISTRIB-R1 U Subministre i muntatge d'un distribuïdor per la impulsió del circuit tèrmic que enllaça el dipòsit
d'inèrcia i el col·lector. Realitzar en tub de ferro DN125 i pintat amb 2 capes d'imprimació i
cobertura anti-òxid, aïllat amb escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou la
soporteria, els picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als
elements

536,29 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-81 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM

15,04 €

(QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-82 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

99,35 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-83 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-84 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 20,19 €

(VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-85 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-86 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues i corretges, formades per peça
simple, en perfils laminats en calent de qualsevol serie i perfils conformats, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura o cargols segons
plànols de projecte. Inclós mitjans auxiliars i elevadors necessaris.

2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-87 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

13,68 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-88 E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

18,13 €

(DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-89 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

8,56 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-90 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra 1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-91 E7D69TKW m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent, tres
capes de pintura intumescent i capa d'acabat segellat, amb un gruix necessari segons
massivitat perfil per garantir RF-90. Inclós certificats de materials i aplicadors.

44,91 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-92 ELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions elèctriques de façana 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-93 ELEV001 u Subministre i col.locació d'ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG o similar, sense sala de
màquines, per a 8 persones (630kg) de càrrega, amb velocitat 1 m/s, 14780mm de
recorregut, 5 parades, 5 accessos, 1 embarcament i maniobra selectiva de pujada i baixada
amb memòria. Grup tractor per tracció d'adherència, màquina sense reductor, d'imans
permanents, amb variador de frecuència i control de llaç tancat.
Cabina ORONA de Gama Público Plus o similar amb pared de fons en recobriment
inoxidable plus, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense
botonera inoxidable plus, pasamans inoxidable, terra d'acer inoxidable, botonera d'acer
inoxidable, embocadures i frontal en acer inoxidable. Sistema de bloqueig aturades amb clau.
A cabina, panell de comandaments amb braille, resistents a l'aigua. Senyalització de cabina,
indicador lluminós de sobrecàrrega i sistema bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa
telefònica. Porta de cabina telescòpica 2 fulles en acer inoxidable de 900 x 2000 mm cortina
fotoelèctrica.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes bidireccionals, amb fletxes bidireccionals en
resta de plantes, senyal d'alarma en planta principal, amb botonera de paret i pulsadors
antivandàlics. Cinc portes de pis telescòpiques en acer inoxidable 900x2000 mm de
resistència al foc EI120.

22.910,00 €

(VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS DEU EUROS)

P-94 ELEV002 u Subministre i instal.lació d'ascensor / muntacàrregues model ORONA 3G_3037 CARGO o
similar.
Grans càrregues, de 36 persones (2700 kg), de càrrega, amb velocitat de 0,3 m/s, 14780 de
recorregut aproximat, 4 parades, 4 accessos, i embarcament i maniobra Selectiva en
Baixada Simplex. Accionament hidràulic per mitjà de dilindre/s alimentats per grup de força
oleo dinàmic.
Cabina ORONA de Gama P CARGO o similar, amb paret de fons amb recobriment
inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable i paret lateral sense botonera
recobriment inoxidable, pasamans inoxidable, terra de PVC-High SC05 o similar, botonera en
Acer Inoxidable Plus, UP_61, embocadures y frontal Acer Inoxidable (Plus) i sòcols d'alumini.
A cabina, panell de comandaments amb pulsadors ORONA 3G o similar Series circular amb
Braille resistenta a aigua (IPX3, segons EN81_71 d'ascensor resistents al vandalisme
(categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts, indicador
lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores
via xarxa telefònica. Porta de Cabina Central 6 Fulles en Acer Inox (Plus) de 2400 x 2600
mm. Cortina fotoelèctrica. Sistema de bloqueig de botons amb clau.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes unidireccionals, amb fletxe direccionals a la
resta de plantes, amb botonera a paret i pulsador ORONA 3G o similars circulars resistents a
l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i antivandàlics (categoria 1). 4 portes pis Central en Acer
Inox (Plus) de 2400 x 2600 mm.

68.480,00 €

(SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

P-95 EMNPS001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs amb forma quadrada, tipus
daisalux norma, il·luminació no permanent per muntatge en superfície amb un flux de 200lm i
3h d'autonomia amb bateries. Led de càrrega i botó de test. Alimentat a 230V AC. El preu
incorpora l'equip i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

104,36 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-96 END001 m3 Enderroc rampa de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre contenidor o camió.
Inclou tots aquells treballs, mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

126,77 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-97 END002 m2 Enderroc sostre complert bigueta de formigó i encadellat ceràmic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

32,23 €

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

P-98 END003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per l'enderroc d'elements estructurals diversos, com
poden ser biguetes o restes de biguetes, existents a l'interior del nucli d'escala.
Inclou tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

388,70 €

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

P-99 ENLLUM01 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions enllumenat de façana 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-100 ENVOL120S U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 120 elements. L'armari i la porta metàl·lics de
color blanc. El preu inclou el ferratges i mecanitazats que puguin ser necessaris pel correcte
muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

382,41 €

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

P-101 ENVOLVENT38E U Subministre i instal·lació d'una envolvent per instal·lació encastada d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 38 elements. L'armari de 410x270mm i la porta
en material plàstic de color blanc. El preu inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que puguin
ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt

46,63 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-102 ENVOLVENT72S U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de
color blanc. El preu inclou el ferratges que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del
conjunt. Incorpora pany amb clau

262,67 €

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

P-103 ENVOLVENT96E U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació encastada d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 96 elements. L'armari i la porta metàl·lics de
color blanc. El preu inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que puguin ser necessaris pel
correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

275,66 €

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

P-104 ESC001 u Subministre i col.locació d'escala per badalot d'instal.lacions formada per estructura
perimetral d'acer L14.60.6 mm, paviment de religa recolçat en L30 mm i pasamà quadrat
30.30.3., barana amb tub quadrat 30x30x3 mm a cota del terrat del badalot Tot el conjunt
galvanitzat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta
execució.

2.507,69 €

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

P-105 ESC002 u Barana perfil en U d'acer inoxidable setinat, per rebre vidre laminar 6+6 mm de 100 a 120 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Vidre laminar 6+6 mm.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements auxiliars necessaris per la seva correcta
execució.

206,89 €

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

P-106 ESTAN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina estanca amb tecnologia LED de
600mm/19W, 1800lm, temperatura de color de 4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia
E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les suspensions.

38,41 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-107 FE01 u Fusteria exterior Fe01
Llinda, brancals i marxapeu de la porta del muntacàrregues, d'acer galvanitzat de 6 mm de
gruix, amb vol de 10 mm sobre el parament exterior.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de diàmetre 12 mm i resines.
Fixació llinda HEB 300 amb soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

2.004,96 €

(DOS MIL QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-108 FE02 u Fusteria exterior Fe02
Finestral format per marc perimetral d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i obertura
batent de fusta d'iroko.
Marc perimetral de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm. Frontisses i tibador d'acer
inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6.
Barana de vidre laminar 5+5 mm

1.827,52 €

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-109 FE03 u Fusteria exterior Fe03
3 finestres batents i 2 fixes, de fusta d'iroko (bastiment de 68x68, fulla 68x90, amb vidre
aillant.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6

4.176,85 €

(QUATRE MIL  CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-110 FE04 u Fusteria exterior Fe04
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable, setinat amb un vidre aïllant
fix.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6.

743,01 €

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

P-111 FE05 u Fusteria exterior Fe05
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i
una balconera oscil.lobatent de fusta iroko.
Llinda i ampit d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïilant amb cambra 4+4/12/6.

2.966,85 €

(DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-112 FE06 u Fusteria exterior Fe06
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i
una balconera oscil.lobatent de fusta d'iroko.
Llinda i ampit d'acer inox setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6

1.829,91 €

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-113 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions
200x60. El preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o
fixat a tancament i per adaptar-se a la trajectia necessària

32,79 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-114 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions
400x60. El preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o
fixat a tancament i per adaptar-se a la trajectia necessària

54,34 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-115 FE50A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte realitzat en ferro sense soldadurest de 50mm
amb aïllament d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou els accessoris per
fixar-lo a la ubicació i els accessoris que puguin fer falta per adaptar-lo al traçat

40,70 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-116 FE60X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 60x60.
El preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a
tancament i per adaptar-se a la trajectia necessària

32,04 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-117 FE65A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte realitzat en ferro sense soldadurest de 65mm
amb aïllament d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou els accessoris per
fixar-lo a la ubicació i els accessoris que puguin fer falta per adaptar-lo al traçat

47,51 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-118 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60.
El preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a
tancament i per adaptar-se a la trajectia necessària

33,60 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-119 FOPTICA m Subministre i estesa d'un conductor de fibra òptica amb coberta apte per a ús en exteriors i
compatible amb la resta dels elements de la instal·lació. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-120 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de
superfície) a una infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la
complexitat particular no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin necessitar-se per executar la
conversió

23,94 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-121 FORM001 ml Formigonat tub clavegueram en zones de pas de vehicles 35,56 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-122 FOR-SCA U Arranjament d'una sortida de cables a punt per la instal·lació d'un equip 11,97 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-123 FOR-SCO U Treballs necessaris per executar la sortida dels condensats d'una màquina de fred que no es
consideren incorporats a les partides genèriques d'estesa o d'instal·lació de la màquina. El
preu unitari, incorpora la feina i aquell material que permeti la finalització dels treballs com
per exemple el sifó registrable

31,47 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-124 FUST002 u Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un buit d'obra aproximat de 25-45 x
120-160 cm, amb finestra de fusta massissa tipus iroko de 7x12 cm de gruix, d'una o dues
fulles batents, col.locades amb perns roscats de 14, cremona encastada GU, junta perimetral
d'estanqueitat HOPPE Secustik, bastiment de 7x7 cm de gruix, col.locat sobre premarc,
classificació mínima 3 8A C4 segons normes. Acabat amb insecticida i oli de teka.

260,49 €

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

P-125 FUST01 u Fusteria Fi 01
Conjunt porta metàl.lica EI60-C5 per pintar amb panell fix superior, enrasada a parament.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z), maneta amb placa
cuadrada de 180x180 m del programa 2000 inox d'Arcon o similar i barra antipànic de
lliscament tipus Quick de Tesa o similar. Acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

733,36 €

(SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-126 FUST02 u Fusteria Fi 02
Armari de registre per al pas d'instal.lacions, amb bastiment de fusta de pi i portes de DM per
pintar. Frontisses ocultes.
Bastiment de fusta de pi de 60x40 mm, portes de DM hidròfug per pintar de 19 mm de gruix i
frontisses ocultes d'acer inox i pany.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

2.142,81 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-127 FUST03 u Fusteria Fi 03
Porta de fusta EI60-C5 revestida a una cara amb panell de DM per pintar, enrasada a
parament de vestíbul.
Maneta amb placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon o equivalent
amb frontisses d'acer inoxidable.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

496,91 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-128 FUST04 u Fusteria Fi 04
Armari sotaescala, amb bastiment de fusta de pi i porta de DM 19 mm per pintar, enrasada a
parament de vestíbul.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

768,41 €

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-129 FUST05 u Fusteria Fi 05
Llinda i brancals de la porta del muntacàrregues d'acer per pintar de 5 mm de gruix, amb vol
de 13 cm sobre el parament, en previsió de futur revestiment.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de diam 12 mm i resines i fixació llinda a
heb180 amb soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

1.180,67 €

(MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-130 FUST06 u Fusteria Fi 06
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral de xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix,
revestit amb dues plaques de pladur foc.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, porta metàl.lica
contraincendis amb marc especial de passadís, maneta amb placa quadrada de 180x180 mm
del programa 2000 inox d'Arcón o equivalent. Barra antipànic de lliscament tipus quick de
Tesa o equivalent acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

1.329,00 €

(MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS)

P-131 FUST07 u Fusteria Fi 07
Porta metàl.lica EI60-C5 per pintar.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z), maneta amb placa
quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon o equivalent, barra anti-pànic de
lliscament tipus quick de Tesa o equivalent acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

656,24 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-132 FUST08 u Fusteria Fi 08
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral se xapa d'acer de 5 mm de gruix per pintar.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, porta metàl.lica
contraincendis amb marc especial de passadís, maneta amb placa quadrada de 180x180 mm
del programa 2000 inox d'Arcon. Barra antipànic de lliscament tipus quick de Tesa o
equivalent acabat inox.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

1.141,29 €

(MIL  CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-133 FUST09 u Fusteria Fi 09
Porta metàl.lica EI 60-C5.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z), maneta amb placa
quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon o equivalent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

421,72 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-134 K2144F0Z m2 Enderroc de sostre complert a la zona de recolzament de coberta, incloent acabat de coberta,
entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

132,80 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-135 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

171,90 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-136 K214821W m3 Enderroc puntual lineal de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor per a formació de regata per estintolament.

214,88 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-137 K216151W m Formació de dau de formigó per a ancoratge llosa massissa. Dimensions màximes
700x150x300mm. Inclou enderroc puntual en mur de pedra o mamposteria amb mitjans
manuals, carrega manual de runa sobre camió o contenidor, carrega i transport de runa a
instal.lació de gestió de residus i canon. Encofrat de laterals i formigonat amb formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans adequats. Conector 1D20c/15cm en U l=1.00m. Execució
en trams màxims de 70cm.

172,59 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-138 K216151Z u Formació de dau de formigó per a recolzament. Dimensions màximes 900x400x300mm.
Inclou enderroc puntual en mur de pedra amb mitjans manuals, carrega manual de runa
sobre camió o contenidor, carrega i transport de runa a instal.lació de gestió de residus i
canon. Encofrat de laterals i formigonat amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans
adequats.

151,74 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-139 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

11,17 €

(ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-140 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

87,24 €

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

P-141 K2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres 36,28 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-142 K2R4503W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, inclós carrega, descarrega, temps d'espera i deposició controlada a dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, 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)

12,61 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-143 K2R450E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.

20,76 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-144 K2R6423W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, inclós carrega, descarrega, temps d'espera i deposició
controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,91 €

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

P-145 K443Z5116 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formades per peça simple o
composta, en perfils laminats en calent o conformats de qualsevol sèrie, planta i platines,
treballat a taller, protegit mitjançant galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura o
cargols segons les necessitats. S'inclouen tots els aparells d'elevació necessaris per a la
posada en obra, inclós grues autopropulsades.
El tractament de les soldadures i la protecció es durà a terme mitjançant el següent
procediment:
- Fresat, en cas de ser necessari, per a la formació de goteró, previ al procés de galvanitzat,
segons detalls de la documentació gràfica i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
- Pintat de les soldadures amb una capa de 100micres de gruix amb pintures riques en zenc
(mínim un 92% de partícules de zinc per tal de garantir una protecció catódica), aplicat de
forma manual amb tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcte aplicació, previa
neteja de la zona fins aconseguir un grau de preparació de la superfície Sa 2(1/2).
- El gruix del galvanitzat ha de garantir una protecció mínima per a un ambient del tipus
´´C3´´ mig, segons UNE EN ISO 14713 i prescripcions de la Norma EAE. A aquest efecte, i
segons el gruix de la peça a tractar, s'haurà de disposar d'un mínim de 55 micres (505gr/m2)
per a gruixos d'acer de fins a 6mm, i de mínim 70 micres (610gr/m2) per a gruixos superiors a
6mm. En qualsevol cas, abans del procès de galvanització serà necessari entregar a la D.F la
documentació necessària del procès a dur a terme.

4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-146 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de mamposteria o arc d'obra de fàbrica
ceramica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici
fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada

15,24 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-147 LENP-E U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus no permanent per
encastar de 200lm i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a
230V AC. El preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar el
muntatge

71,38 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-148 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus permanent/no
permanent de superfície de 200lm i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest.
Alimentat a 230V AC. El preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per
finalitzar el muntatge

94,62 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-149 LHR20 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN20 del tipus lliure d'halògens. El preu
inclou els accessoris necessaris pel muntatge vist

14,31 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-150 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure d'halògens. El preu
inclou els accessoris necessaris pel muntatge vist

15,20 €

(QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-151 LIN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus
LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED de 1200mm/20W, 2000lm, temperatura
de color de 4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou
els connectors, els clips de muntatge i les suspensions.

35,39 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-152 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus
LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura
de color de 4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou
els connectors, els clips de muntatge i les suspensions.

38,90 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-153 MAN100 U Subministre, instal·lació d'un manòmetre de glicerina DN100 en caixa d'acer inoxidable amb
amb un rang de medició d'entre 0-4bar. Incorpora una aixeta porta-manòmetre PN16 i amb
una brida de control D40

65,15 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-154 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i
estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

23,70 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-155 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de superfície i estanca IP55.
El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

26,02 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-156 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector RJ45 en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta
per finalitzar el muntatge i la certificació de la comunicació

34,03 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-157 MOV001 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i terres deixades a la vora.

10,37 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-158 OBERT01 u Repicat d'enmarcat d'obertures existents al claustre.
Repicat del revestiment que forma el perimetre de l'obertura i refer els brancals, la llinda i
l'ampit amb morter de calç.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

166,96 €

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

P-159 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-160 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,43 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-161 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-162 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-163 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada,
amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

154,10 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-164 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-165 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-166 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,33 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-167 P147W-65NF u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

214,98 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-168 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-169 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,40 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-170 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,03 €

(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-171 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

17,18 €

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-172 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-173 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,81 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-174 P148B-EQEJ u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,40 €

(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-175 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó 2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-176 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

15,68 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-177 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-178 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

7,85 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-179 P151A-45RG m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

8,32 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-180 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

11,14 €

(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-181 P151N-484M m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-182 P151Q-EQFD m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i
corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

17,12 €

(DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-183 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-184 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 47,00 €

(QUARANTA-SET EUROS)

P-185 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,17 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-186 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 152,16 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-187 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

21,49 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-188 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,89 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-189 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

10,74 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-190 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

137,54 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-191 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-192 P214K-CRMZ m2 Enderroc complert de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

11,82 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-193 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica o maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

136,98 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-194 P214Q-4RPI m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 26,64 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-195 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-196 P214Q-4RQ3 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

43,62 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-197 P214Q-4RQ7 m Enderroc de ràfec de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

34,38 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-198 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-199 P221E-AWE4 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora

14,25 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-200 P2243-53AB m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-201 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

30,41 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-202 P2RA-EU5O m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
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)

15,98 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-203 P4F9-AJRC u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura
d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció
de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

23,61 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-204 P4F9-AJRD u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura
d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció
de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

15,16 €

(QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-205 P4FG-EDEN m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD,
R-10, de 290x140x50 mm tipus Piera groc o similar, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de calç, amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2

488,62 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-206 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi,
de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

19,74 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-207 P528-4SB0 u Reparació puntual de teulada amb la recol·locació de teula solta amb morter mixt 1:2:10 15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-208 P52D-4V55 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color variable, de 25 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

44,36 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-209 P52D-4V5I m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 (teula de recuperació)

49,31 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-210 P5Z10-55YQ m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria II, de 290x140x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

24,74 €

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

P-211 P5Z12-4Z6U m2 Formació de pendents amb biguetes de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, intereixos de
0,6 m, llum< 5 m, de 9,6 a 14,0 kN·m per nervi

18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-212 P5Z15-4Z33 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 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

16,89 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-213 P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat 11,03 €

(ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-214 P5Z25-50UW m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada
sobre envanets de sostremort

20,50 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-215 P5ZA0-51FO m Carener ceràmic de teula àrab de recuperació, col·locat amb morter mixt 1:2:10 14,25 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-216 P5ZB1-523R m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament,
col·locat amb fixacions mecàniques

30,88 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-217 P5ZB1-H8M2 m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques

34,05 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-218 P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina o teula ceràmica, recolzada sobre
coberta existent, col·locades amb morter mixt 1:2:10

25,32 €

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

P-219 P5ZE0-6P2D m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de
290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

64,78 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-220 P5ZH0-52FE u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en
calent

42,48 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-221 P6146-AWJ4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

27,68 €

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

P-222 P6180-5QG6 m2 Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, 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

29,07 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-223 P653-8KYV 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 95 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de
resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W

40,39 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-224 P712-DXDR m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

20,20 €

(VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-225 P7A3-5QH5 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no
adherida

1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-226 P815-3FME m2 Enguixat a bona vista sobre parament de nucli de comunicació vertical, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

10,25 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-227 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

46,82 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-228 P866-ACKL m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de
fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

49,61 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-229 P874-4UBX m2 Neteja de parament vertical de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió 8,73 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-230 P87C-610S m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb
previ buidat i neteja del material dels junts. Tot seguint indicacions de la Direcció Facultativa.

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-231 P892-4UDB m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura
de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

33,39 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-232 P894-4V9L m2 Pintat de barana de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

15,67 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-233 P89C-3924 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat

24,55 €

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

P-234 P89F-4VW5 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

15,82 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-235 P89G-43TT m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

18,50 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-236 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-237 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,58 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-238 P8J4-475R m Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50
mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10

31,18 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-239 P924-DX74 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-240 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 7,54 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-241 P93M-3G1U m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

28,53 €

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

P-242 P9C2-D49Y m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-243 P9D3-35T3 m2 Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 30x30 cm, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10. (Material de recuperació)

33,48 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-244 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic amb pols de quars, i part
proporcional de junts de dilatació i retracció

27,45 €

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

P-245 P9UA-4Z75 m Sòcol polimèric blanc, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1 cm de gruix, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6

9,81 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-246 P9VD-DRWQ m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

68,23 €

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

P-247 P9Z3-DP86 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-248 P9ZA-4ZDF m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 10,01 €

(DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-249 P9ZA-4ZDH m2 Polit del paviment de terratzo o pedra 3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-250 P9ZA-4ZDI m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra 3,88 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-251 PAL001 u Retirada perfils metàl.lics ancorats a façana, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor. Inclou tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.

94,46 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-252 PAL002 u Treballs preparatoris de paleteria per substitució de finestres situades a pl. entresòl., de
dimensions aproximades 80 x 140 cm.
Inclou desmuntatge de finestra existent, enderroc d'ampit i regularització amb morter de calç
d'ampit, brancals i dintell.
Inclou tots els materials i mitjans necessaris per la seva correcta execució.

158,77 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-253 PAV001 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 40 mm de gruix i dimensions
30x10 cms, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

91,92 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-254 PAV002 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus Sènia de 60 mm de gruix i dimensions
30x10 cms, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

102,42 €

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-255 PAV003 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus Sènia de 60 mm de gruix i dimensions
30x10 cms, amb ranura de 1x1 cm en el sentit longitudinal, col.locades a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10

108,61 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-256 PAV004 m2 Marxapeu de peça de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 40 mm de gruix, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10

101,83 €

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-257 PAV005 ut Treballs de paleteria per l'accés instal.lacions a l'interior de vestíbuls.
Inclou repicat del paviment actual, obertura de rasa de 60x40 cm amb mitjans manuals,
obertura de mur, formació de llosa base de formigó i reposició del paviment tipus terratzo, així
com tots els materials i mitjans necessaris per la seva execució.

1.531,42 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-258 PAV006 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 20 mm de gruix i dimensions
30x10 cms, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

71,59 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-259 PB1D-52WP m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat setinat, amb
suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament

51,86 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-260 PC17-5GP5 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm
de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

77,47 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-261 PC1H-5CU7 m2 Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

64,14 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-262 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

22,76 €

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

P-263 PD35-8GKW u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

120,21 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-264 PD73-F1MK m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

20,22 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-265 PDK0-EUW5 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

550,12 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-266 PE32 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16
bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet
o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud

5,62 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-267 PEDC40 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN40 de doble capa am bfil guia. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un
calibre adaptat al diàmetre

6,16 €

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-268 PEDC50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN50 de doble capa am bfil guia. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un
calibre adaptat al diàmetre

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-269 PEDC63 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN63 de doble capa am bfil guia. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un
calibre adaptat al diàmetre

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-270 PEDC75 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN75 de doble capa am bfil guia. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un
calibre adaptat al diàmetre

7,18 €

(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-271 PFB3-DVYZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

23,37 €

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

P-272 PG2N-EUJB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-273 PG2N-EUJD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
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

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-274 PG2N-EUJQ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 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

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-275 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular
(1 mòdul) per muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h
d'eficiència amb connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat
de connexió.

23,63 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-276 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus lliure d'halògens. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

5,90 €

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-277 PP50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP50 del tipus lliure d'halògens. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-278 PPR63L un Subministre, muntatge i soldat d'un colze de 90º electrosoldable per a tubs de PP-R DN63. El
preu inclou la comprovació de la soldadura i l'aïllament de l'accessori

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-279 PPR63T un Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T a 90º electrosoldable per a tubs de PP-R
DN40. El preu inclou la comprovació de la soldadura i l'aïllament de l'accessori

74,54 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-280 PPR63FV m Subministre i estesa de d'un conducte de polipropilè reticulat reforçat amb fibra de vidre.
Pressió màxima de 6 bar i diàmetre DN63. Temperatura de treball entre -10 i 95ºC, apte per
treballs en calefacció i refrigeració. El preu inclou els accessoris i fixacions pel muntatge en
superfície o encastat i pel control de les dilatacions

25,59 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-281 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

24,54 €

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

P-282 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

101,04 €

(CENT UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-283 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 69,80 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-284 PQUA-7B49 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

57,38 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-285 PQUA-7B4F u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà,
paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

82,92 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-286 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

134,55 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-287 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

202,46 €

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

P-288 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-289 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

71,25 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-290 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

202,46 €

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

P-291 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 21,38 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-292 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 106,44 €

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-293 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-294 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,50 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-295 PROJ001 U Subministre i instal·lació d'un projector LED-185W tipus SECOM ESDIU ESPORT d'injecció
d'alumini pintat per a ús exterior IP66/IK10 i 26290lm. El preu inclou els accessoris i petit
materials que siguin necessaris per la instal·lació, fins i tot el tram de conductors fins a la
caixa de connexió

454,76 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-296 PVC160 m Subministre i muntatge d'un conducte recte de PVC DN160 amb junta enganxada 15,75 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-297 PVC160X90 U Subministre i muntatge d'un accessori a 90º de PVC per a DN160 amb junta enganxada 33,08 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-298 PY05-5CIC m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de
ciment 1:4

13,59 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-299 REV004 m2 Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació de raig d'aigua a pressió i raspall. Tot
seguint indicacions de la Direcció Facultativa.

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-300 REV005 m2 Remullat i arrebossat escardejat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de calç hidràulica 100% natural pura. Tot seguint indicacions de la
Direcció Facultativa.

9,00 €

(NOU EUROS)

P-301 REV006 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, col·locada amb
morter de calç hidràulica 100% natural pura

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-302 REV007 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç hidràulica 100% natural pura pigmentada amb pigments minerals (pigments de
terres), acabat remolinat i respectant les planimetries existents, deixant veure el parament
base. Tot seguint detalls de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-303 REV009 pa Partida alçada d'abonament íntegre per reparació amb morter de calç de cornisa i emmarcat
d'obertures amb morter de calç, segons detalls i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

2.950,09 €

(DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-304 REV010 m2 Estuc tradicional calç aèria i sorra de marbre, tenyit amb pigments minerals, aplicat amb tre
capes. Acabat amb textura lliscada.

40,00 €

(QUARANTA EUROS)

P-305 SELECTOR3P U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un sel·lector amb posicions
MANUAL-0-AUTOMÀTIC d'1 mòdul per muntatge en carril DIN, tensió 230V/25A. El preu
inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

29,48 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-306 SERR001 u Subministre i col.locació de graonat format per xapa d'acer galvanitzat de 12 mm de gruix,
ancorada a obra amb tac químic de diàmetre 16 mm amb volandera i femella. Inclou tots els
materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva execució.

672,29 €

(SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-307 SERR002 u Desmuntatge de portes de grans dimensions de dimensions aproximades 3,60 x 4,00
d'alçada, de perfileria d'acer, conservant el tancament de vidre superior existent. Inclou tots
els elements i mitjans auxiliars pel seu desmuntatge així com la gestió de residus.

1.055,79 €

(MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-308 SERR003 u Desmuntatge i recol.locació porta accés vestíbul de dimensions aproximades 2.40 x 2.10
d'alçada de perfileria d'acer. Inclou subministre i muntatge d'HEB100 formant nou dintell i
recol.locació de la porta, així com tots els treballs de repàs der ram de paleteria i pintor
necessaris.

1.336,42 €

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

P-309 SERR004 u Retirada de catifa. Inclou tots els treballs i mitjans necessaris per la seva correcta execució. 97,18 €

(NORANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-310 SERR005 u Subministre i col.locació marc en acer inoxidable setinat per vidre 5+5 mm, seguint detalls de
projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

352,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)

P-311 SERR007 u Conjunt de tancament per armaris instal.lacions situats a planta baixa, format per bastiment
amb perfils L50 inoxidable fixat a sostre i envans, portes amb subestructura de tub quadrat
d'acer inoxidable 40.3, xapa tipus deployée d'alumini anoditzat color inoxidable d'acer
inoxidable setinat poc estirat i frontisses d'acer inoxidable setinat, manetes i pany de
companyies. Tot segons detalls de projecte i/o indicacions de la direcció facultativa. Inclou
tots els treballs,materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

5.829,08 €

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

P-312 SERR008 u Subministre i col.locació de marc perimetral de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm, passamà
inferior de suport d'acer galvanitzat de 8 mm, frontisses i tibador d'acer inoxidable setinat,
perfileria per subjecció de vidre, col.locat amb varilles d'acer ancorades amb resina epoxi
bicomponent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars per la seva correcta execució.

911,89 €

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

P-313 SERR009 u Registre per pas d'instal.lacions format per porta de planxa preformada d'alumini anoditzat de
3 mm de gruix de 2 fulles batents d'1,05m de llum de pas i 2,10 d'alçària de pas. Bastiment
de tub d'acer pintat de 80x40 i tub de 40x40. Inclou la sectorització de forjat amb formigó i
tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució. Tot
segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1.507,39 €

(MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-314 SERR010 u Prolongació de rampa, mitjançant subministre i col.locació de platina perimetral d'acer
inoxidable setinat de 8 mm de gruix, formació de dau de fonamentació de formigó armat
HA-25/P/20/I amb malla inferior 150x150x12, subministre i col.locació de 3 diam 25 soldats a
rampa existent. Tot acabat amb paviment de formigó de 15 cm de gruix amb malla
150x150x6mm acabat remolinat mecànic i pols de quars, igualant l'acabat amb la rampa
existent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta
execució. Tot segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

4.126,45 €

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

P-315 SERROO6 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra format per estructura de suport mitjançant
cartel.la d'acer inoxidable setinat encastada a paret de dimensions 340x160x10 mm, perfil de
suport en L amb platina d'acer inoxidable setinat 410x160x10 mm, i bloc de pedra de la Sènia
de dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall de serra. Longitut total 500 cm.

2.489,39 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-316 SERROO7 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra format per estructura de suport mitjançant
cartel.la d'acer inoxidable setinat encastada a paret de dimensions 340x160x10 mm, perfil de
suport en L amb platina d'acer inoxidable setinat 410x160x10 mm, i bloc de pedra de la Sènia
de dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall de serra. Longitut total 900 cm.

3.794,52 €

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

P-317 SERTSEM102 U Subministre i instal·lació d'una caixa de derivació estanca per instal·lacions d'enllumenat
públic. Amb una capacitat de derivar línies de fins a 16mm2 i una sortida auxiliar també de
16mm2. Dimensions de 140x58x44.

17,70 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-318 SIRENAEXT U Subministre i instal·lació d'una sirena exterior cablejada i autoalimentada amb una potència
acústica mínima de 90dBA, que es dispara en fallar l'alimentació principal. El preu inclou els
accessoris i mecanitzats que puguin fer falta per finalitzar la instal·lació

64,36 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-319 SOBRE3P U ENVOLVENT METÀL·LICA DE SUPERFÍCIE PER 120 MÒDULS AMB PORTA CEGA 188,02 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-320 SOBRET3P U Subministre d'un protector 3P+N contra les sobretensions transitòries tipus 2 per instal·lar en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

188,02 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-321 SORT001 ut Sortida instal.lacions coberta, formada per paret de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració
manual,  col.locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II; i encadellat ceràmic formant tapa.

329,88 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-322 TELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions de telecomunicacions de façana 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-323 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP CAT 6 amb 4 parells de
coure amb coberta lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem, els
accessoris necessaris per finalitzar les connexions i la certificació final de la idonietat de la
comunicació

5,10 €

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-324 VAS150 U Subministre i muntatge d'un vas d'expansió de 150L de capacitat i Pmàx de 5 atm amb peu
per muntar recolzat a terra, connector M1 i amb membrana d'expansió fixa apte per
instal·lacions de climatització. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per
connectar-ho totalment

214,02 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-325 VMA-BO25R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN25, junta
de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120ºC. El preu inclou els
accessoris que puguin fer falta

30,98 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-326 VMA-BO50R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN50, junta
de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120ºC. El preu inclou els
accessoris que puguin fer falta

72,21 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-327 VMO3X65B U Subministre i instal·lació d'una vàlvula de 3 vies amb brides de foneria gris DN65 PN16 de
característica linial. L'eix i l'obturador son d'acer inoxidable amb juntes d'EPDM.
Temperatures de funcionament entre -10 i 150ºC. Motoritzada per l'ajust de la temperatura
del terra radiant. Incorpora un servomotor alimentat a 24V DC/AC capaç de desenvolupar
2500N i amb control de tensió 0-10V. Tots els accessoris, font d'alimentació i connectors
estan inclosos

1.106,10 €

(MIL  CENT SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-328 VSE35R U Subministre i muntatge d'una vàlvula de seguretat DN 1/2x3/4 PN10 de regulació fixa a
3.5atm executada en llautó. Acoblament femella-femella. Temperatura de treball entre -10 i
120ºC. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta

44,01 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-329 X000013 ml Subministre i col·locació de peça de remat de paviment entre materials, amb perfil d'acer
inoxidable setinat de 60 mm d'alçada i 8 mm de gruix, ancorat a solera de formigó mitjançant
resina bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

34,20 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-330 X000014 ml Subministre i col.locació de peça de remat de paviment entre paviment de pedra natural i tova
ceràmica, amb perfil d'acer inoxidable setinat conformat de 300 mm d'alçada i 8 mm de gruix.
Ancorat a solera de formigó mitjançant resina bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

109,55 €

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per
una corrent màxima de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

26,61 €

Altres conceptes 26,61000 €

P-2 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per
una corrent màxima de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

97,53 €

Altres conceptes 97,53000 €

P-3 125S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de
125A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

137,63 €

Altres conceptes 137,63000 €

P-4 14521CBZ m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 8.00m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 95 kg/m3. Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter
impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb
una dotació de 1.5 kg/m2 aplicat en una capa. Article: ref. P06SR470 de la serie
Revestiments cimentosos: Sistema MASTERSEAL® Serie 500 de BASF-CC i reomplert de
graves fins a cota solera.

442,78 €

Altres conceptes 442,78000 €

P-5 145224BZ m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3
inclós especejament segons plànols, matavius i remats, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
mitjans adequats, vibrat i curat, i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3.

477,54 €

Altres conceptes 477,54000 €

P-6 14531C6Z m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a deixar formigó vist acabat fenolic, amb
una quantia de 13.5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb mitjans adequats, vibrat i
curat i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m3 inclos
cavalcaments, mermes i lligams.

939,40 €

Altres conceptes 939,40000 €

P-7 145C227D m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist inclós cantells, remats i matavius, amb una quantia de 1.1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans adequats,vibrat i curat i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 26 kg/m2 inclós cavalcaments, mermes,
congrenys i jàsseres embegudes en el cantell.

124,79 €

Altres conceptes 124,79000 €

P-8 145C227W m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 22 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist inclós cantells, remats i matavius, amb una quantia de 1.1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans adequats,vibrat i curat i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m2 inclós cavalcaments, mermes,
congrenys i jàsseres embegudes en el cantell.

143,71 €

Altres conceptes 143,71000 €

P-9 145CC27C m2 Llosa de formigó armat, inclinada per a formació escala, de 20 cm de gruix amb 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, amb una quantia de 2.0 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 28 kg/m2. Inclós part proporcional de formació de graonat amb formigó i
sanejat/ repicat de mur de suport per a recolzament.

223,30 €

Altres conceptes 223,30000 €

P-10 15M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba ICP, de 2 pols
per una corrent màxima de 15A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge
de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

32,11 €
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Altres conceptes 32,11000 €

P-11 160M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic termomagnètic de 4 pols per una corrent
màxima de 160A en caixa modelada en plàstic. El preu inclou el muntatge de punteres
protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

579,17 €

Altres conceptes 579,17000 €

P-12 16M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per
una corrent màxima de 16A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

26,98 €

Altres conceptes 26,98000 €

P-13 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 15cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de Diametre, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D de 15cm de gruix, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb
repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Inclós part proporcional de talls amb disc per a retracció segons plànols de projecte.

49,12 €

Altres conceptes 49,12000 €

P-14 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RZ1-K 1x16mm2
amb la coberta de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

5,72 €

Altres conceptes 5,72000 €

P-15 1G50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
1x50mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem.

7,75 €

Altres conceptes 7,75000 €

P-16 1G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus H07-K
1x6mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de
cada extrem.

5,65 €

Altres conceptes 5,65000 €

P-17 20M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per
una corrent màxima de 20A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

101,15 €

Altres conceptes 101,15000 €

P-18 25K2NT U Subministre i instal·lació d'un contactor de 2 contactes, NT+NT, per una corrent màxima de
25A, comandament a 230V i per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

58,28 €

Altres conceptes 58,28000 €

P-19 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de
25A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

43,98 €

Altres conceptes 43,98000 €

P-20 2X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
2x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

7,13 €

Altres conceptes 7,13000 €

P-21 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,06 €

Altres conceptes 5,06000 €

P-22 2X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
2x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,80 €

Altres conceptes 5,80000 €
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P-23 3G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
3x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

7,82 €

Altres conceptes 7,82000 €

P-24 3G1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
3x1.5mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,21 €

Altres conceptes 5,21000 €

P-25 3G2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
3x1.5mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-26 3G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RVK 3x6mm2 amb
terres lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

6,08 €

Altres conceptes 6,08000 €

P-27 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,21 €

Altres conceptes 5,21000 €

P-28 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
3x2.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-29 40M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per
una corrent màxima de 40A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

62,54 €

Altres conceptes 62,54000 €

P-30 40S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de
40A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

68,62 €

Altres conceptes 68,62000 €

P-31 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2 pols per una corrent
màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat perla identificació dels conductors

60,11 €

Altres conceptes 60,11000 €

P-32 40D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent
màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

240,07 €

Altres conceptes 240,07000 €

P-33 40D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent
màxima de 40A i amb una sensibilitat de 300mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

203,75 €

Altres conceptes 203,75000 €

P-34 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

8,88 €

Altres conceptes 8,88000 €

P-35 4X25 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
4x25mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

10,72 €

Altres conceptes 10,72000 €

P-36 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
4x50mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

17,57 €

Altres conceptes 17,57000 €
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P-37 4X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
4x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

6,41 €

Altres conceptes 6,41000 €

P-38 4X70 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
4x70mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

25,43 €

Altres conceptes 25,43000 €

P-39 50M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per
una corrent màxima de 50A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

269,12 €

Altres conceptes 269,12000 €

P-40 5G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K
5x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

9,69 €

Altres conceptes 9,69000 €

P-41 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K
5x6mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

6,84 €

Altres conceptes 6,84000 €

P-42 63M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per
una corrent màxima de 63A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

284,99 €

Altres conceptes 284,99000 €

P-43 63S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de
63A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

93,61 €

Altres conceptes 93,61000 €

P-44 63D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent
màxima de 63A i amb una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

515,46 €

Altres conceptes 515,46000 €

P-45 63D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent
màxima de 63A i amb una sensibilitat de 300mA per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

267,14 €

Altres conceptes 267,14000 €

P-46 AJUDAI h Ajuda d'instal·ladors. Inclou oficial i ajudant i eines i utillatges que puguin requerir per fer la
seva feina

47,87 €

Altres conceptes 47,87000 €

P-47 ARQ001 pa Partida Alçada supervisió arqueòleg
Partida Alçada d'abonament íntegre per supervisió arquèoleg director de buidats o
extraccions de terres i runes, supervisió de treballs en façanes, amb la presa de dades per a
la realització de l'informe final. Inclou redacció informe final.

1.360,10 €

Altres conceptes 1.360,10000 €

P-48 AUXINST pa Partida alçada a justificar per localització instal.lacions soterrades claustre i recol.locacoó de
les mateixes.

784,07 €

Altres conceptes 784,07000 €

P-49 BAIXANT01 m Baixant de tub de planxa d'alumini amb unió plegada de DN125 i 1 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecanicament a obra amb brides metàl.liques

44,73 €

Sense descomposició 44,73000 €

P-50 BARAN01 m2 Barana de planxa d'acer per pintar de 10 mm de gruix ancorada a cantell d'escala mitjançant
ancoratge mb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos

13.436,18 €
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components i baixa viscositat. Inclou pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant.

P447-DMDG 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,
col·locat a l'obra amb soldadura

9.313,14082 €

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

675,68450 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 2,54592 €

Altres conceptes 3.444,80876 €

P-51 BAST001 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge, desmuntatge i amortització de lloguer de
bastida tubular mòbil, formada per bastiment de 70 cm i alçària <=200 cm, amb rodes, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim 60 cm, escala
d'accés i baranes laterals. Inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km.

364,92 €

Altres conceptes 364,92000 €

P-52 BAST002 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge, desmuntatge i amortització de lloguer de
bastida tubular metàl·lica formada per bastiment de 70 cm i alçària <=200 cm, amb bases
regulables tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a les diferents cares i exteriors i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km, així com la regularització de la base de suport, si fos necessària.

13.853,27 €

Sense descomposició 13.853,27000 €

P-53 BCALOR70 U Subministre d'una bomba de calor mínim de 70kW tèrmics nominals amb un màxim de
35kWe, equipat amb mòdul hidònic, arrencador electrònic del compressor i bomba d'aigua de
cabal variable. Disposarà de possibilitat de telegestió en bus normalitzat. El preu inclou el
transport i els mitjans necessàris per acostar-la fins al punt d'instal·lació i la posta en marxa
per part del fabricant. El preu inclou els accessoris necessaris per a un muntatge complet,
fins i tot la canalització dels condensats a desaigüa per evitar tenir el terra glaçat a l'hivern

17.477,93 €

Altres conceptes 17.477,93000 €

P-54 BORNES U Bloc de 15 bornes de diferents seccions útils d'entre 2.5 i 16mm2 amb identificació per color
dels terres. El preu inclou els ponts amb els accessoris adequats que siguin necessaris i
l'etiquetat per la identificació dels conductors amb les etiquetes coresponents

17,66 €

Altres conceptes 17,66000 €

P-55 CADIRA01 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z amb braç, ancorada amb 4 conector de diàmetre
12 mm d'acer inoxidable inoxidables amb rosca a dau de fonament de formigó armat de
40x40x40 cm. Cadira formada per planxa d'acer inoxidable setinat de 6 mm de gruix i amb cul
de fusta massissa d'iroko de 25 mm de gruix. Tot segons detall de projecte i/o indicacions de
la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

1.069,34 €

Altres conceptes 1.069,34000 €

P-56 CADIRA02 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z, ancorada amb 4 conector de diàmetre 12 mm
d'acer inoxidable inoxidables amb rosca a dau de fonament de formigó armat de 40x40x40
cm. Cadira formada per planxa d'acer inoxidable setinat de 6 mm de gruix i amb cul de fusta
massissa d'iroko de 25 mm de gruix. Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

1.019,34 €

Altres conceptes 1.019,34000 €

P-57 CARRETO d Partida alçada d'abonament integre per lloguer de carretó autopropulsat de capacitat 1 m3 2.099,00 €

Sense descomposició 2.099,00000 €

P-58 CARRET02 d Partida alçada de lloguer carretó elevador 2.744,00 €

Sense descomposició 2.744,00000 €
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P-59 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens, estanca
IP55 de dimensions 100x100x55. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les
bornes necessari per connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors

26,22 €

Altres conceptes 26,22000 €

P-60 CDER150 U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens, estanca
IP55 de dimensions 150x110x63. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les
bornes necessari per connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors

28,89 €

Altres conceptes 28,89000 €

P-61 COB001 m Capa regularització prèvia làmina de morter de ciment 1:6 de 2-3 cm de gruix 10,26 €

Altres conceptes 10,26000 €

P-62 COB002 m Impermeabilització de canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària amb làmina de betum
modificat LBM (SBS) 50/G FP 150 g/m2

9,77 €

B712-FGNQ m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels

9,76800 €

Altres conceptes 0,00200 €

P-63 COB003 u Sobreixodor de planxa d'alumini de 3 mm de gruix i dimensions 45x15x5 cm. Tot segons
detall de projecte i/o indicacions de la direcció Facultativa. Inclou tots els materials i elements
necessaris per la seva correcta execució.

140,73 €

Altres conceptes 140,73000 €

P-64 COB004 ut Sobreeixdor de planxa de zenc de 2 mm de gruix. Tot segons detall de projecte i/o
indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements necessaris per la seva correcta execució.

122,73 €

Altres conceptes 122,73000 €

P-65 COB005 kg Perfil en L acer inoxidable setinat
Acer inoxidable S355J segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller. Acabat setinat. Col.locat a l'obra amb
soldadura i cargols.

5,37 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-66 COLECTOR U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una entrada i 6 sortides
en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat
tèrmicament amb coquilla elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor
DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, els
picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

940,24 €

Altres conceptes 940,24000 €

P-67 COLECTOR U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una sortida i 6 entrades
en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat
tèrmicament amb coquilla elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor
DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, els
picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

959,26 €

Altres conceptes 959,26000 €

P-68 COLECTOR U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una entrada i 3 sortides
en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat
tèrmicament amb coquilla elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor
DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, els
picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

652,36 €

Altres conceptes 652,36000 €
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P-69 COLECTOR U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una entrada i 3 sortides
en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat
tèrmicament amb coquilla elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor
DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, els
picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

707,32 €

Altres conceptes 707,32000 €

P-70 COLECTOR U Subministre i muntatge d'un col·lector d'anada i retorn de ferro DN125, aïllat per la connexió
de la caldera al dipòsit d'inèrcia segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la
soporteria, l'aillament amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, i els picatges i
adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a la bomba
circuladora

493,35 €

Altres conceptes 493,35000 €

P-71 CONTROL u Control de qualitat, a decidir per la DF, amb un import màxim de l'1% del PEM, a càrrec de
l'empresa adjudicatària de l'obra.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-72 CONNEX01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per treballs de reparació de baixant i la seva connexió a
xarxa de clavegueram.
Inclou l'enderroc de mur necessari i la seva reconstrucció posterior per tal de descobrir el
tram de baixant encastat a façana.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

308,43 €

Sense descomposició 308,43000 €

P-73 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la
comprovació de la resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la
mesura

33,18 €

Altres conceptes 33,18000 €

P-74 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció per instal·lacions de
terres. el preu incorpora els accessoris que puguin ser necessaris per deixar acabada la
instal·lació

7,00 €

Altres conceptes 7,00000 €

P-75 DES001 m3 Desenrunament interior edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

32,23 €

Altres conceptes 32,23000 €

P-76 DES002 m3 Desenrunament interior edifici amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor

6,67 €

Altres conceptes 6,67000 €

P-77 DEPL001 m2 Tancament tipus façana ventilada, composta de panells formats per marc d'acer inoxidable i
planxa tipus deployé d'alumini anoditzat color inoxidable setinat (grau d'obertura petit de les
cel.les) segons plànols de projecte. Inclou l'estructura base, primària, secundària formada per
perfils en acer inoxidable setinat així com tots els perfils de remats grafiats. Inclou tots els
materials, mermes, i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució. Tot segons
plànols i/o directrius de la Direcció Facultativa. La partida inclou l'execució de tres mòduls
com a prototips amb diferent variants de planxa deployé segons directrius de la Direcció
Facultativa.

237,48 €

Sense descomposició 237,48000 €

P-78 DET-PRE U Subministre i instal·lació d'un detector de presència d'alta freqüència per muntar en
tancament vertical i en superfície.

58,66 €

Altres conceptes 58,66000 €

P-79 DETECTBT U Subministre, instal·lació i configuració d'un sistema de detecció de la falta d'un subministre
elèctric. L'aparell pot avisar amb un missatge preconfigurat o bé engegar una alarma
autoalimentada

98,46 €
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Altres conceptes 98,46000 €

P-80 DISTRIB-R1 U Subministre i muntatge d'un distribuïdor per la impulsió del circuit tèrmic que enllaça el dipòsit
d'inèrcia i el col·lector. Realitzar en tub de ferro DN125 i pintat amb 2 capes d'imprimació i
cobertura anti-òxid, aïllat amb escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou la
soporteria, els picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als
elements

536,29 €

Altres conceptes 536,29000 €

P-81 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM

15,04 €

Altres conceptes 15,04000 €

P-82 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

99,35 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,46000 €

Altres conceptes 23,89000 €

P-83 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,34 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00622 €

Altres conceptes 1,33378 €

P-84 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 20,19 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,44000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15450 €

B0DZ4000 m Fleix 0,05200 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,46300 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,77992 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,29986 €

Altres conceptes 16,86377 €

P-85 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,45 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

6,29475 €

Altres conceptes 5,15525 €

P-86 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues i corretges, formades per peça
simple, en perfils laminats en calent de qualsevol serie i perfils conformats, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura o cargols segons
plànols de projecte. Inclós mitjans auxiliars i elevadors necessaris.

2,13 €

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

1,08000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-87 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

13,68 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

3,10400 €
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B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,53360 €

Altres conceptes 9,04240 €

P-88 E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

18,13 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

4,65600 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,98129 €

Altres conceptes 10,49271 €

P-89 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

8,56 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,24850 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

1,31920 €

Altres conceptes 6,99230 €

P-90 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra 1,57 €

B0716000 kg Morter expansiu 1,33320 €

Altres conceptes 0,23680 €

P-91 E7D69TKW m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent, tres
capes de pintura intumescent i capa d'acabat segellat, amb un gruix necessari segons
massivitat perfil per garantir RF-90. Inclós certificats de materials i aplicadors.

44,91 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 2,08543 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 21,28823 €

Altres conceptes 21,53634 €

P-92 ELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions elèctriques de façana 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-93 ELEV001 u Subministre i col.locació d'ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG o similar, sense sala de
màquines, per a 8 persones (630kg) de càrrega, amb velocitat 1 m/s, 14780mm de
recorregut, 5 parades, 5 accessos, 1 embarcament i maniobra selectiva de pujada i baixada
amb memòria. Grup tractor per tracció d'adherència, màquina sense reductor, d'imans
permanents, amb variador de frecuència i control de llaç tancat.
Cabina ORONA de Gama Público Plus o similar amb pared de fons en recobriment
inoxidable plus, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense
botonera inoxidable plus, pasamans inoxidable, terra d'acer inoxidable, botonera d'acer
inoxidable, embocadures i frontal en acer inoxidable. Sistema de bloqueig aturades amb clau.
A cabina, panell de comandaments amb braille, resistents a l'aigua. Senyalització de cabina,
indicador lluminós de sobrecàrrega i sistema bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa
telefònica. Porta de cabina telescòpica 2 fulles en acer inoxidable de 900 x 2000 mm cortina
fotoelèctrica.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes bidireccionals, amb fletxes bidireccionals en
resta de plantes, senyal d'alarma en planta principal, amb botonera de paret i pulsadors
antivandàlics. Cinc portes de pis telescòpiques en acer inoxidable 900x2000 mm de
resistència al foc EI120.

22.910,00 €

Sense descomposició 22.910,00000 €

P-94 ELEV002 u Subministre i instal.lació d'ascensor / muntacàrregues model ORONA 3G_3037 CARGO o
similar.
Grans càrregues, de 36 persones (2700 kg), de càrrega, amb velocitat de 0,3 m/s, 14780 de
recorregut aproximat, 4 parades, 4 accessos, i embarcament i maniobra Selectiva en
Baixada Simplex. Accionament hidràulic per mitjà de dilindre/s alimentats per grup de força
oleo dinàmic.
Cabina ORONA de Gama P CARGO o similar, amb paret de fons amb recobriment
inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable i paret lateral sense botonera

68.480,00 €
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recobriment inoxidable, pasamans inoxidable, terra de PVC-High SC05 o similar, botonera en
Acer Inoxidable Plus, UP_61, embocadures y frontal Acer Inoxidable (Plus) i sòcols d'alumini.
A cabina, panell de comandaments amb pulsadors ORONA 3G o similar Series circular amb
Braille resistenta a aigua (IPX3, segons EN81_71 d'ascensor resistents al vandalisme
(categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts, indicador
lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores
via xarxa telefònica. Porta de Cabina Central 6 Fulles en Acer Inox (Plus) de 2400 x 2600
mm. Cortina fotoelèctrica. Sistema de bloqueig de botons amb clau.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes unidireccionals, amb fletxe direccionals a la
resta de plantes, amb botonera a paret i pulsador ORONA 3G o similars circulars resistents a
l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i antivandàlics (categoria 1). 4 portes pis Central en Acer
Inox (Plus) de 2400 x 2600 mm.

Sense descomposició 68.480,00000 €

P-95 EMNPS001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs amb forma quadrada, tipus
daisalux norma, il·luminació no permanent per muntatge en superfície amb un flux de 200lm i
3h d'autonomia amb bateries. Led de càrrega i botó de test. Alimentat a 230V AC. El preu
incorpora l'equip i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

104,36 €

Altres conceptes 104,36000 €

P-96 END001 m3 Enderroc rampa de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre contenidor o camió.
Inclou tots aquells treballs, mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

126,77 €

Altres conceptes 126,77000 €

P-97 END002 m2 Enderroc sostre complert bigueta de formigó i encadellat ceràmic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

32,23 €

Altres conceptes 32,23000 €

P-98 END003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per l'enderroc d'elements estructurals diversos, com
poden ser biguetes o restes de biguetes, existents a l'interior del nucli d'escala.
Inclou tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

388,70 €

Altres conceptes 388,70000 €

P-99 ENLLUM01 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions enllumenat de façana 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-100 ENVOL120S U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 120 elements. L'armari i la porta metàl·lics de
color blanc. El preu inclou el ferratges i mecanitazats que puguin ser necessaris pel correcte
muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

382,41 €

Sense descomposició 382,41000 €

P-101 ENVOLVEN U Subministre i instal·lació d'una envolvent per instal·lació encastada d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 38 elements. L'armari de 410x270mm i la porta
en material plàstic de color blanc. El preu inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que puguin
ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt

46,63 €

Altres conceptes 46,63000 €

P-102 ENVOLVEN U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de
color blanc. El preu inclou el ferratges que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del
conjunt. Incorpora pany amb clau

262,67 €

Altres conceptes 262,67000 €

P-103 ENVOLVEN U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació encastada d'aparells modulars
estàndar per carril DIN T35 en un número de 96 elements. L'armari i la porta metàl·lics de
color blanc. El preu inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que puguin ser necessaris pel
correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

275,66 €

Altres conceptes 275,66000 €
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P-104 ESC001 u Subministre i col.locació d'escala per badalot d'instal.lacions formada per estructura
perimetral d'acer L14.60.6 mm, paviment de religa recolçat en L30 mm i pasamà quadrat
30.30.3., barana amb tub quadrat 30x30x3 mm a cota del terrat del badalot Tot el conjunt
galvanitzat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta
execució.

2.507,69 €

Altres conceptes 2.507,69000 €

P-105 ESC002 u Barana perfil en U d'acer inoxidable setinat, per rebre vidre laminar 6+6 mm de 100 a 120 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Vidre laminar 6+6 mm.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements auxiliars necessaris per la seva correcta
execució.

206,89 €

Altres conceptes 206,89000 €

P-106 ESTAN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina estanca amb tecnologia LED de
600mm/19W, 1800lm, temperatura de color de 4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia
E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les suspensions.

38,41 €

Altres conceptes 38,41000 €

P-107 FE01 u Fusteria exterior Fe01
Llinda, brancals i marxapeu de la porta del muntacàrregues, d'acer galvanitzat de 6 mm de
gruix, amb vol de 10 mm sobre el parament exterior.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de diàmetre 12 mm i resines.
Fixació llinda HEB 300 amb soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

2.004,96 €

Altres conceptes 2.004,96000 €

P-108 FE02 u Fusteria exterior Fe02
Finestral format per marc perimetral d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i obertura
batent de fusta d'iroko.
Marc perimetral de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm. Frontisses i tibador d'acer
inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6.
Barana de vidre laminar 5+5 mm

1.827,52 €

Altres conceptes 1.827,52000 €

P-109 FE03 u Fusteria exterior Fe03
3 finestres batents i 2 fixes, de fusta d'iroko (bastiment de 68x68, fulla 68x90, amb vidre
aillant.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6

4.176,85 €

Altres conceptes 4.176,85000 €

P-110 FE04 u Fusteria exterior Fe04
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable, setinat amb un vidre aïllant
fix.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6.

743,01 €

KAAGU010 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb
acabat setinat

248,20199 €

P4R0-DYY4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils
conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra

306,72369 €

BC1FA841 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

90,41460 €

Altres conceptes 97,66972 €

P-111 FE05 u Fusteria exterior Fe05
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i
una balconera oscil.lobatent de fusta iroko.

2.966,85 €
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Llinda i ampit d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïilant amb cambra 4+4/12/6.

P4R0-DYY4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils
conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra

676,17099 €

1A126FL6 m2 Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un buit d'obra aproximat de 260 x 70-140
cm, amb finestra de fusta massissa d'iroko de 7x12cm de gruix, d'una o dues fulles batents,
col·locades amb perns roscats de 14, cremona encastada GU, junta perimetral d'estanqueïtat
HOPPE Secustik, bastiment de 7x7cm de gruix, col·locat sobre premarc, classificació mínima
3 8A C4 segons normes, llunes incolores i cambra d'aire 4+4/12/6 tipus Guardian Sun
EN-673 factor 42. Envernissat de 2 capes de vernís mate i una d'insecticida.

1.232,99969 €

KAAGU010 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb
acabat setinat

561,15233 €

BC1FA841 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

251,31370 €

Altres conceptes 245,21329 €

P-112 FE06 u Fusteria exterior Fe06
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i
una balconera oscil.lobatent de fusta d'iroko.
Llinda i ampit d'acer inox setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6

1.829,91 €

BC1FA841 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

40,83240 €

P4R0-DYY4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils
conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra

195,70215 €

1A126FL6 m2 Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un buit d'obra aproximat de 260 x 70-140
cm, amb finestra de fusta massissa d'iroko de 7x12cm de gruix, d'una o dues fulles batents,
col·locades amb perns roscats de 14, cremona encastada GU, junta perimetral d'estanqueïtat
HOPPE Secustik, bastiment de 7x7cm de gruix, col·locat sobre premarc, classificació mínima
3 8A C4 segons normes, llunes incolores i cambra d'aire 4+4/12/6 tipus Guardian Sun
EN-673 factor 42. Envernissat de 2 capes de vernís mate i una d'insecticida.

1.274,09967 €

KAAGU010 ml Perfils d'acer inoxidable, per rebre vidre fixe, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb
acabat setinat

209,18696 €

Altres conceptes 110,08882 €

P-113 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions
200x60. El preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o
fixat a tancament i per adaptar-se a la trajectia necessària

32,79 €

Altres conceptes 32,79000 €

P-114 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions
400x60. El preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o
fixat a tancament i per adaptar-se a la trajectia necessària

54,34 €

Altres conceptes 54,34000 €

P-115 FE50A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte realitzat en ferro sense soldadurest de 50mm
amb aïllament d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou els accessoris per
fixar-lo a la ubicació i els accessoris que puguin fer falta per adaptar-lo al traçat

40,70 €

Altres conceptes 40,70000 €

P-116 FE60X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 60x60.
El preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a
tancament i per adaptar-se a la trajectia necessària

32,04 €
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Altres conceptes 32,04000 €

P-117 FE65A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte realitzat en ferro sense soldadurest de 65mm
amb aïllament d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou els accessoris per
fixar-lo a la ubicació i els accessoris que puguin fer falta per adaptar-lo al traçat

47,51 €

Altres conceptes 47,51000 €

P-118 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60.
El preu incorpora aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a
tancament i per adaptar-se a la trajectia necessària

33,60 €

Altres conceptes 33,60000 €

P-119 FOPTICA m Subministre i estesa d'un conductor de fibra òptica amb coberta apte per a ús en exteriors i
compatible amb la resta dels elements de la instal·lació. El preu inclou la identificació de cada
extrem.

5,55 €

Altres conceptes 5,55000 €

P-120 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de
superfície) a una infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la
complexitat particular no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin necessitar-se per executar la
conversió

23,94 €

Altres conceptes 23,94000 €

P-121 FORM001 ml Formigonat tub clavegueram en zones de pas de vehicles 35,56 €

B06E-12C5 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

11,94240 €

Altres conceptes 23,61760 €

P-122 FOR-SCA U Arranjament d'una sortida de cables a punt per la instal·lació d'un equip 11,97 €

Altres conceptes 11,97000 €

P-123 FOR-SCO U Treballs necessaris per executar la sortida dels condensats d'una màquina de fred que no es
consideren incorporats a les partides genèriques d'estesa o d'instal·lació de la màquina. El
preu unitari, incorpora la feina i aquell material que permeti la finalització dels treballs com
per exemple el sifó registrable

31,47 €

Altres conceptes 31,47000 €

P-124 FUST002 u Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un buit d'obra aproximat de 25-45 x
120-160 cm, amb finestra de fusta massissa tipus iroko de 7x12 cm de gruix, d'una o dues
fulles batents, col.locades amb perns roscats de 14, cremona encastada GU, junta perimetral
d'estanqueitat HOPPE Secustik, bastiment de 7x7 cm de gruix, col.locat sobre premarc,
classificació mínima 3 8A C4 segons normes. Acabat amb insecticida i oli de teka.

260,49 €

Altres conceptes 260,49000 €

P-125 FUST01 u Fusteria Fi 01
Conjunt porta metàl.lica EI60-C5 per pintar amb panell fix superior, enrasada a parament.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z), maneta amb placa
cuadrada de 180x180 m del programa 2000 inox d'Arcon o similar i barra antipànic de
lliscament tipus Quick de Tesa o similar. Acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

733,36 €

Altres conceptes 733,36000 €

P-126 FUST02 u Fusteria Fi 02
Armari de registre per al pas d'instal.lacions, amb bastiment de fusta de pi i portes de DM per
pintar. Frontisses ocultes.
Bastiment de fusta de pi de 60x40 mm, portes de DM hidròfug per pintar de 19 mm de gruix i
frontisses ocultes d'acer inox i pany.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

2.142,81 €
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Altres conceptes 2.142,81000 €

P-127 FUST03 u Fusteria Fi 03
Porta de fusta EI60-C5 revestida a una cara amb panell de DM per pintar, enrasada a
parament de vestíbul.
Maneta amb placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon o equivalent
amb frontisses d'acer inoxidable.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

496,91 €

Altres conceptes 496,91000 €

P-128 FUST04 u Fusteria Fi 04
Armari sotaescala, amb bastiment de fusta de pi i porta de DM 19 mm per pintar, enrasada a
parament de vestíbul.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

768,41 €

Altres conceptes 768,41000 €

P-129 FUST05 u Fusteria Fi 05
Llinda i brancals de la porta del muntacàrregues d'acer per pintar de 5 mm de gruix, amb vol
de 13 cm sobre el parament, en previsió de futur revestiment.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de diam 12 mm i resines i fixació llinda a
heb180 amb soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

1.180,67 €

Altres conceptes 1.180,67000 €

P-130 FUST06 u Fusteria Fi 06
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral de xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix,
revestit amb dues plaques de pladur foc.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, porta metàl.lica
contraincendis amb marc especial de passadís, maneta amb placa quadrada de 180x180 mm
del programa 2000 inox d'Arcón o equivalent. Barra antipànic de lliscament tipus quick de
Tesa o equivalent acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

1.329,00 €

Altres conceptes 1.329,00000 €

P-131 FUST07 u Fusteria Fi 07
Porta metàl.lica EI60-C5 per pintar.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z), maneta amb placa
quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon o equivalent, barra anti-pànic de
lliscament tipus quick de Tesa o equivalent acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

656,24 €

Altres conceptes 656,24000 €

P-132 FUST08 u Fusteria Fi 08
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral se xapa d'acer de 5 mm de gruix per pintar.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, porta metàl.lica
contraincendis amb marc especial de passadís, maneta amb placa quadrada de 180x180 mm
del programa 2000 inox d'Arcon. Barra antipànic de lliscament tipus quick de Tesa o
equivalent acabat inox.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

1.141,29 €

Altres conceptes 1.141,29000 €

P-133 FUST09 u Fusteria Fi 09
Porta metàl.lica EI 60-C5.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z), maneta amb placa
quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon o equivalent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

421,72 €
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Altres conceptes 421,72000 €

P-134 K2144F0Z m2 Enderroc de sostre complert a la zona de recolzament de coberta, incloent acabat de coberta,
entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

132,80 €

Altres conceptes 132,80000 €

P-135 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

171,90 €

Altres conceptes 171,90000 €

P-136 K214821W m3 Enderroc puntual lineal de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor per a formació de regata per estintolament.

214,88 €

Altres conceptes 214,88000 €

P-137 K216151W m Formació de dau de formigó per a ancoratge llosa massissa. Dimensions màximes
700x150x300mm. Inclou enderroc puntual en mur de pedra o mamposteria amb mitjans
manuals, carrega manual de runa sobre camió o contenidor, carrega i transport de runa a
instal.lació de gestió de residus i canon. Encofrat de laterals i formigonat amb formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans adequats. Conector 1D20c/15cm en U l=1.00m. Execució
en trams màxims de 70cm.

172,59 €

Altres conceptes 172,59000 €

P-138 K216151Z u Formació de dau de formigó per a recolzament. Dimensions màximes 900x400x300mm.
Inclou enderroc puntual en mur de pedra amb mitjans manuals, carrega manual de runa
sobre camió o contenidor, carrega i transport de runa a instal.lació de gestió de residus i
canon. Encofrat de laterals i formigonat amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans
adequats.

151,74 €

Altres conceptes 151,74000 €

P-139 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

11,17 €

Altres conceptes 11,17000 €

P-140 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

87,24 €

Altres conceptes 87,24000 €

P-141 K2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres 36,28 €

Altres conceptes 36,28000 €

P-142 K2R4503W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, inclós carrega, descarrega, temps d'espera i deposició controlada a dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, 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)

12,61 €

Altres conceptes 12,61000 €

P-143 K2R450E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.

20,76 €

Altres conceptes 20,76000 €

P-144 K2R6423W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, inclós carrega, descarrega, temps d'espera i deposició
controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,91 €

Altres conceptes 22,91000 €

P-145 K443Z5116 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formades per peça simple o
composta, en perfils laminats en calent o conformats de qualsevol sèrie, planta i platines,
treballat a taller, protegit mitjançant galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura o

4,16 €



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 16

cargols segons les necessitats. S'inclouen tots els aparells d'elevació necessaris per a la
posada en obra, inclós grues autopropulsades.
El tractament de les soldadures i la protecció es durà a terme mitjançant el següent
procediment:
- Fresat, en cas de ser necessari, per a la formació de goteró, previ al procés de galvanitzat,
segons detalls de la documentació gràfica i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
- Pintat de les soldadures amb una capa de 100micres de gruix amb pintures riques en zenc
(mínim un 92% de partícules de zinc per tal de garantir una protecció catódica), aplicat de
forma manual amb tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcte aplicació, previa
neteja de la zona fins aconseguir un grau de preparació de la superfície Sa 2(1/2).
- El gruix del galvanitzat ha de garantir una protecció mínima per a un ambient del tipus
´´C3´´ mig, segons UNE EN ISO 14713 i prescripcions de la Norma EAE. A aquest efecte, i
segons el gruix de la peça a tractar, s'haurà de disposar d'un mínim de 55 micres (505gr/m2)
per a gruixos d'acer de fins a 6mm, i de mínim 70 micres (610gr/m2) per a gruixos superiors a
6mm. En qualsevol cas, abans del procès de galvanització serà necessari entregar a la D.F
la  documentació necessària del procès a dur a terme.

B89ZZT000 kg Pintures riques en zenc (mínim un 92% de partícules de zinc per tal de garantir una protecció
catódica)

0,21300 €

B44ZZ50BA 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, protegit mitjançant galvanitzat en calent amb un recobriment segons el gruix de la
peça (d'entre 55 i 70 micres)

1,91000 €

Altres conceptes 2,03700 €

P-146 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de mamposteria o arc d'obra de fàbrica
ceramica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici
fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada

15,24 €

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per
a reparació

2,00000 €

Altres conceptes 13,24000 €

P-147 LENP-E U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus no permanent per
encastar de 200lm i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a
230V AC. El preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar el
muntatge

71,38 €

Altres conceptes 71,38000 €

P-148 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus permanent/no
permanent de superfície de 200lm i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest.
Alimentat a 230V AC. El preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per
finalitzar el muntatge

94,62 €

Altres conceptes 94,62000 €

P-149 LHR20 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN20 del tipus lliure d'halògens. El preu
inclou els accessoris necessaris pel muntatge vist

14,31 €

Altres conceptes 14,31000 €

P-150 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure d'halògens. El preu
inclou els accessoris necessaris pel muntatge vist

15,20 €

Altres conceptes 15,20000 €

P-151 LIN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus
LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED de 1200mm/20W, 2000lm, temperatura
de color de 4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou
els connectors, els clips de muntatge i les suspensions.

35,39 €

Altres conceptes 35,39000 €

P-152 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus
LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura
de color de 4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou
els connectors, els clips de muntatge i les suspensions.

38,90 €
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Altres conceptes 38,90000 €

P-153 MAN100 U Subministre, instal·lació d'un manòmetre de glicerina DN100 en caixa d'acer inoxidable amb
amb un rang de medició d'entre 0-4bar. Incorpora una aixeta porta-manòmetre PN16 i amb
una brida de control D40

65,15 €

Altres conceptes 65,15000 €

P-154 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i
estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

23,70 €

Altres conceptes 23,70000 €

P-155 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de superfície i estanca IP55.
El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

26,02 €

Altres conceptes 26,02000 €

P-156 MEC-RJ45- U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector RJ45 en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta
per finalitzar el muntatge i la certificació de la comunicació

34,03 €

Altres conceptes 34,03000 €

P-157 MOV001 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i terres deixades a la vora.

10,37 €

Altres conceptes 10,37000 €

P-158 OBERT01 u Repicat d'enmarcat d'obertures existents al claustre.
Repicat del revestiment que forma el perimetre de l'obertura i refer els brancals, la llinda i
l'ampit amb morter de calç.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

166,96 €

B076-1KX4 kg Morter de calç de resistència a compressió de 2 a 4 N/mm2 21,20000 €

Altres conceptes 145,76000 €

P-159 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-160 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,43 €

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-161 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,56 €

B1474-0XL1 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-162 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €
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B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-163 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada,
amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

154,10 €

B1479-0XLE u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada,
amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

154,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-164 P147L-EQD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,69 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-165 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-166 P147P-EPW u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,33 €

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-167 P147W-65N u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

214,98 €

B147W-19P3 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

214,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-168 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-169 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,40 €

B147Z-0XIA u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-170 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,03 €
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B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-171 P1481-EQE u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

17,18 €

B1481-0NG2 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

17,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-172 P1488-EQE u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,38 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-173 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,81 €

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-174 P148B-EQE u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,40 €

B148B-0XLR u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-175 P148D-EQE u Samarreta de treball, de cotó 2,76 €

B148D-0XLQ u Samarreta de treball, de cotó 2,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-176 P1517-EQF m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

15,68 €

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 0,82750 €

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15
usos, per a seguretat i salut

4,91750 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,54000 €

Altres conceptes 9,39500 €

P-177 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,62 €

B151D-0MCA u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per
a 15 usos

0,73500 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,19000 €

Altres conceptes 4,69500 €

P-178 P151A-45R m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

7,85 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,09560 €
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B151D-0MCA u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per
a 15 usos

0,58800 €

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,28800 €

Altres conceptes 5,87840 €

P-179 P151A-45R m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

8,32 €

B1511-19LY u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a
seguretat i salut

1,27000 €

Altres conceptes 7,05000 €

P-180 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

11,14 €

B1515-0MCE u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

5,47890 €

B15Z0-0MDT m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,96600 €

Altres conceptes 4,69510 €

P-181 P151N-484 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,85 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

0,48400 €

B0DZ3-0F6H m Fleix, per a seguretat i salut 0,04600 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,18900 €

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,25564 €

Altres conceptes 5,87536 €

P-182 P151Q-EQF m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i
corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

17,12 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,21600 €

B0DZ3-0F6H m Fleix, per a seguretat i salut 0,02300 €

B15Z0-0MDS m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,07000 €

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,36520 €

Altres conceptes 16,44580 €

P-183 P151S-HB3 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,24 €

B1516-H6LO u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-184 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 47,00 €

Altres conceptes 47,00000 €

P-185 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,17 €
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Altres conceptes 21,17000 €

P-186 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 152,16 €

Altres conceptes 152,16000 €

P-187 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

21,49 €

Altres conceptes 21,49000 €

P-188 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,89 €

Altres conceptes 12,89000 €

P-189 P2143-4RQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

10,74 €

Altres conceptes 10,74000 €

P-190 P2143-4RQ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

137,54 €

Altres conceptes 137,54000 €

P-191 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-192 P214K-CRM m2 Enderroc complert de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

11,82 €

Altres conceptes 11,82000 €

P-193 P214O-4RO m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica o maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

136,98 €

Altres conceptes 136,98000 €

P-194 P214Q-4RPI m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 26,64 €

Altres conceptes 26,64000 €

P-195 P214Q-4RQ m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-196 P214Q-4RQ m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

43,62 €

Altres conceptes 43,62000 €

P-197 P214Q-4RQ m Enderroc de ràfec de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

34,38 €

Altres conceptes 34,38000 €

P-198 P21G1-4RU m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

3,01 €

Altres conceptes 3,01000 €

P-199 P221E-AWE m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora

14,25 €

Altres conceptes 14,25000 €

P-200 P2243-53AB m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,15 €

Altres conceptes 2,15000 €
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P-201 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

30,41 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 18,68750 €

Altres conceptes 11,72250 €

P-202 P2RA-EU5O m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
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)

15,98 €

B2RA-28TP t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
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)

15,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-203 P4F9-AJRC u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura
d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció
de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

23,61 €

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per
a reparació

2,00000 €

Altres conceptes 21,61000 €

P-204 P4F9-AJRD u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura
d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció
de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

15,16 €

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per
a reparació

2,00000 €

Altres conceptes 13,16000 €

P-205 P4FG-EDEN m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD,
R-10, de 290x140x50 mm tipus Piera groc o similar, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de calç, amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2

488,62 €

B0F14-06GU u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

139,74400 €

Altres conceptes 348,87600 €

P-206 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi,
de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

19,74 €

B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

4,36800 €

Altres conceptes 15,37200 €

P-207 P528-4SB0 u Reparació puntual de teulada amb la recol·locació de teula solta amb morter mixt 1:2:10 15,02 €

Altres conceptes 15,02000 €

P-208 P52D-4V55 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color variable, de 25 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

44,36 €

B526-0XS7 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color variable, de 25 peces/m2, com a màxim 13,20000 €

Altres conceptes 31,16000 €

P-209 P52D-4V5I m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 (teula de recuperació)

49,31 €

B526-0XSR u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim 17,38000 €

Altres conceptes 31,93000 €

P-210 P5Z10-55YQ m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria II, de 290x140x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

24,74 €
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B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,22050 €

B0F13-0LM9 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 2,80800 €

Altres conceptes 21,71150 €

P-211 P5Z12-4Z6U m2 Formació de pendents amb biguetes de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, intereixos de
0,6 m, llum< 5 m, de 9,6 a 14,0 kN·m per nervi

18,39 €

B4L0-0KXU m Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 61 i 96 kN

11,42910 €

Altres conceptes 6,96090 €

P-212 P5Z15-4Z33 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 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

16,89 €

Altres conceptes 16,89000 €

P-213 P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat 11,03 €

Altres conceptes 11,03000 €

P-214 P5Z25-50U m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada
sobre envanets de sostremort

20,50 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,39944 €

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 2,15000 €

Altres conceptes 16,95056 €

P-215 P5ZA0-51F m Carener ceràmic de teula àrab de recuperació, col·locat amb morter mixt 1:2:10 14,25 €

Altres conceptes 14,25000 €

P-216 P5ZB1-523R m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament,
col·locat amb fixacions mecàniques

30,88 €

B5ZB0-0KLV m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs

14,50900 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,16559 €

B0AK-07AV cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 5,79000 €

Altres conceptes 10,41541 €

P-217 P5ZB1-H8M m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques

34,05 €

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,40000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,16600 €

B5ZB0-H4V9 m Peça per a canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, de 125 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs

22,25640 €

Altres conceptes 11,22760 €

P-218 P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina o teula ceràmica, recolzada sobre
coberta existent, col·locades amb morter mixt 1:2:10

25,32 €

B0FG6-0ZX9 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 5,62275 €

B0FG3-0EDF u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb
acabat ratllat

1,12455 €

Altres conceptes 18,57270 €

P-219 P5ZE0-6P2 m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de
290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

64,78 €

B0F14-06HA u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

14,52000 €
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Altres conceptes 50,26000 €

P-220 P5ZH0-52FE u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en
calent

42,48 €

BD55-0MY7 u Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de diàmetre 16,47000 €

Altres conceptes 26,01000 €

P-221 P6146-AWJ m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

27,68 €

B0F19-132H u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,95964 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00768 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,60730 €

Altres conceptes 23,10538 €

P-222 P6180-5QG m2 Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, 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

29,07 €

Altres conceptes 29,07000 €

P-223 P653-8KYV 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 95 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de
resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W

40,39 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,02280 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,53580 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,00800 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 8,08500 €

B7C44-0JNG m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,538
m2·K/W

2,16300 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,93765 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

Altres conceptes 13,23615 €

P-224 P712-DXDR m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

20,20 €

B712-FGNU m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2

7,68350 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,24900 €

Altres conceptes 12,26750 €
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P-225 P7A3-5QH5 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no
adherida

1,66 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,55000 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-226 P815-3FME m2 Enguixat a bona vista sobre parament de nucli de comunicació vertical, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

10,25 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €

Altres conceptes 10,15424 €

P-227 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

46,82 €

Altres conceptes 46,82000 €

P-228 P866-ACKL m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de
fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

49,61 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,03353 €

B0AQ-07GT cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,19800 €

B0CU5-2G79 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida

6,83000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,62500 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 1,06046 €

Altres conceptes 40,86301 €

P-229 P874-4UBX m2 Neteja de parament vertical de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió 8,73 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00320 €

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,65316 €

Altres conceptes 8,07364 €

P-230 P87C-610S m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb
previ buidat i neteja del material dels junts. Tot seguint indicacions de la Direcció Facultativa.

11,06 €

Altres conceptes 11,06000 €

P-231 P892-4UDB m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura
de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

33,39 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 2,54592 €

B896-0P0H kg Pintura partícules metàl·liques 4,43904 €

Altres conceptes 26,40504 €

P-232 P894-4V9L m2 Pintat de barana de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

15,67 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 2,54592 €

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 1,91760 €

Altres conceptes 11,20648 €

P-233 P89C-3924 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat

24,55 €

B896-0P0L kg Pintura poliuretà bicomponent 1,63710 €
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B8Z6-0P2K kg Imprimació epoxi 3,29460 €

Altres conceptes 19,61830 €

P-234 P89F-4VW5 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

15,82 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 3,12630 €

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 1,74216 €

Altres conceptes 10,95154 €

P-235 P89G-43TT m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

18,50 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,63750 €

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 2,60794 €

Altres conceptes 15,25456 €

P-236 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

7,12 €

B896-0P0M kg Pintura plàstica, per a exteriors 2,25828 €

Altres conceptes 4,86172 €

P-237 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,58 €

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,12975 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,65025 €

Altres conceptes 2,80000 €

P-238 P8J4-475R m Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50
mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10

31,18 €

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

5,95140 €

Altres conceptes 25,22860 €

P-239 P924-DX74 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,66 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 4,97305 €

Altres conceptes 3,68695 €

P-240 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 7,54 €

Altres conceptes 7,54000 €

P-241 P93M-3G1U m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

28,53 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

10,59870 €

Altres conceptes 17,93130 €

P-242 P9C2-D49Y m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior

26,50 €

B9C5-0GY4 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 14,51840 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,47660 €

Altres conceptes 10,50500 €

P-243 P9D3-35T3 m2 Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 30x30 cm, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10. (Material de recuperació)

33,48 €
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B0FG9-0F3L u Tova d'elaboració manual, de 30x30 cm 16,32134 €

Altres conceptes 17,15866 €

P-244 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic amb pols de quars, i part
proporcional de junts de dilatació i retracció

27,45 €

Altres conceptes 27,45000 €

P-245 P9UA-4Z75 m Sòcol polimèric blanc, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1 cm de gruix, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6

9,81 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,22080 €

B9U8-0JAK m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,50480 €

Altres conceptes 6,08440 €

P-246 P9VD-DRW m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

68,23 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,13992 €

B9V5-0JF6 m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample

41,26920 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,73140 €

Altres conceptes 26,08948 €

P-247 P9Z3-DP86 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,99 €

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

3,50400 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02489 €

Altres conceptes 1,46111 €

P-248 P9ZA-4ZDF m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 10,01 €

Altres conceptes 10,01000 €

P-249 P9ZA-4ZDH m2 Polit del paviment de terratzo o pedra 3,75 €

Altres conceptes 3,75000 €

P-250 P9ZA-4ZDI m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra 3,88 €

Altres conceptes 3,88000 €

P-251 PAL001 u Retirada perfils metàl.lics ancorats a façana, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor. Inclou tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.

94,46 €

Altres conceptes 94,46000 €

P-252 PAL002 u Treballs preparatoris de paleteria per substitució de finestres situades a pl. entresòl., de
dimensions aproximades 80 x 140 cm.
Inclou desmuntatge de finestra existent, enderroc d'ampit i regularització amb morter de calç
d'ampit, brancals i dintell.
Inclou tots els materials i mitjans necessaris per la seva correcta execució.

158,77 €

P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

21,48755 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

15,81500 €

Altres conceptes 121,46745 €

P-253 PAV001 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 40 mm de gruix i dimensions
30x10 cms, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

91,92 €
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Altres conceptes 91,92000 €

P-254 PAV002 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus Sènia de 60 mm de gruix i dimensions
30x10 cms, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

102,42 €

Altres conceptes 102,42000 €

P-255 PAV003 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus Sènia de 60 mm de gruix i dimensions
30x10 cms, amb ranura de 1x1 cm en el sentit longitudinal, col.locades a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10

108,61 €

Altres conceptes 108,61000 €

P-256 PAV004 m2 Marxapeu de peça de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 40 mm de gruix, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10

101,83 €

Altres conceptes 101,83000 €

P-257 PAV005 ut Treballs de paleteria per l'accés instal.lacions a l'interior de vestíbuls.
Inclou repicat del paviment actual, obertura de rasa de 60x40 cm amb mitjans manuals,
obertura de mur, formació de llosa base de formigó i reposició del paviment tipus terratzo, així
com tots els materials i mitjans necessaris per la seva execució.

1.531,42 €

Altres conceptes 1.531,42000 €

P-258 PAV006 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 20 mm de gruix i dimensions
30x10 cms, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

71,59 €

Altres conceptes 71,59000 €

P-259 PB1D-52WP m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat setinat, amb
suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament

51,86 €

BB1A-0XPT m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de rodons acer Ø4mm

27,08000 €

Altres conceptes 24,78000 €

P-260 PC17-5GP5 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm
de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

77,47 €

BC17-0UCL m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm
de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600

62,46000 €

Altres conceptes 15,01000 €

P-261 PC1H-5CU7 m2 Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

64,14 €

BC1A-0TON m2 Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600

51,64000 €

Altres conceptes 12,50000 €

P-262 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

22,76 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,71590 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,44720 €

BD1A-1NDI m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,35400 €

Altres conceptes 14,12290 €

P-263 PD35-8GKW u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

120,21 €
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BD31-20GL u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

96,89000 €

Altres conceptes 23,32000 €

P-264 PD73-F1MK m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

20,22 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

9,83280 €

Altres conceptes 10,38720 €

P-265 PDK0-EUW5 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

550,12 €

BDK0-1JMD u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a
pericó de serveis

528,79000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07260 €

Altres conceptes 21,25740 €

P-266 PE32 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16
bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet
o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud

5,62 €

Altres conceptes 5,62000 €

P-267 PEDC40 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN40 de doble capa am bfil guia. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un
calibre adaptat al diàmetre

6,16 €

Altres conceptes 6,16000 €

P-268 PEDC50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN50 de doble capa am bfil guia. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un
calibre adaptat al diàmetre

6,50 €

Altres conceptes 6,50000 €

P-269 PEDC63 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN63 de doble capa am bfil guia. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un
calibre adaptat al diàmetre

6,76 €

Altres conceptes 6,76000 €

P-270 PEDC75 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN75 de doble capa am bfil guia. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un
calibre adaptat al diàmetre

7,18 €

Altres conceptes 7,18000 €

P-271 PFB3-DVYZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

23,37 €

BFB3-099F m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,21340 €

BFYH-0A60 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,15000 €

BFWF-09VO u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

8,15400 €

Altres conceptes 12,85260 €
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P-272 PG2N-EUJB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,94 €

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,81600 €

Altres conceptes 1,12400 €

P-273 PG2N-EUJD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
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

2,56 €

BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
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

1,43820 €

Altres conceptes 1,12180 €

P-274 PG2N-EUJQ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 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

2,26 €

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 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

1,37700 €

Altres conceptes 0,88300 €

P-275 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular
(1 mòdul) per muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h
d'eficiència amb connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat
de connexió.

23,63 €

Altres conceptes 23,63000 €

P-276 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus lliure d'halògens. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

5,90 €

Altres conceptes 5,90000 €

P-277 PP50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP50 del tipus lliure d'halògens. El
preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

7,98 €

Altres conceptes 7,98000 €

P-278 PPR63L un Subministre, muntatge i soldat d'un colze de 90º electrosoldable per a tubs de PP-R DN63. El
preu inclou la comprovació de la soldadura i l'aïllament de l'accessori

11,45 €

Altres conceptes 11,45000 €

P-279 PPR63T un Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T a 90º electrosoldable per a tubs de PP-R
DN40. El preu inclou la comprovació de la soldadura i l'aïllament de l'accessori

74,54 €

Altres conceptes 74,54000 €

P-280 PPR63FV m Subministre i estesa de d'un conducte de polipropilè reticulat reforçat amb fibra de vidre.
Pressió màxima de 6 bar i diàmetre DN63. Temperatura de treball entre -10 i 95ºC, apte per
treballs en calefacció i refrigeració. El preu inclou els accessoris i fixacions pel muntatge en
superfície o encastat i pel control de les dilatacions

25,59 €

Altres conceptes 25,59000 €

P-281 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

24,54 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

21,28250 €

Altres conceptes 3,25750 €
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P-282 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

101,04 €

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

101,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-283 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 69,80 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,72000 €

Altres conceptes 1,08000 €

P-284 PQUA-7B49 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

57,38 €

BQUB-171L mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de
plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

57,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-285 PQUA-7B4F u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà,
paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

82,92 €

BQUB-171F u Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de
6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

62,72000 €

Altres conceptes 20,20000 €

P-286 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

134,55 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

134,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-287 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

202,46 €

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €

Altres conceptes 20,20000 €

P-288 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-289 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

71,25 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

71,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-290 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

202,46 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

182,26000 €

Altres conceptes 20,20000 €

P-291 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 21,38 €

Altres conceptes 21,38000 €

P-292 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 106,44 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,85000 €

Altres conceptes 7,59000 €

P-293 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,09 €

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,01000 €

Altres conceptes 1,08000 €

P-294 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,50 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

22,90250 €

Altres conceptes 7,59750 €

P-295 PROJ001 U Subministre i instal·lació d'un projector LED-185W tipus SECOM ESDIU ESPORT d'injecció
d'alumini pintat per a ús exterior IP66/IK10 i 26290lm. El preu inclou els accessoris i petit
materials que siguin necessaris per la instal·lació, fins i tot el tram de conductors fins a la
caixa de connexió

454,76 €

Altres conceptes 454,76000 €

P-296 PVC160 m Subministre i muntatge d'un conducte recte de PVC DN160 amb junta enganxada 15,75 €

Altres conceptes 15,75000 €

P-297 PVC160X90 U Subministre i muntatge d'un accessori a 90º de PVC per a DN160 amb junta enganxada 33,08 €

Altres conceptes 33,08000 €

P-298 PY05-5CIC m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de
ciment 1:4

13,59 €

Altres conceptes 13,59000 €
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P-299 REV004 m2 Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació de raig d'aigua a pressió i raspall. Tot
seguint indicacions de la Direcció Facultativa.

2,50 €

Sense descomposició 2,50000 €

P-300 REV005 m2 Remullat i arrebossat escardejat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de calç hidràulica 100% natural pura. Tot seguint indicacions de la
Direcció Facultativa.

9,00 €

Sense descomposició 9,00000 €

P-301 REV006 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, col·locada amb
morter de calç hidràulica 100% natural pura

14,50 €

Sense descomposició 14,50000 €

P-302 REV007 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç hidràulica 100% natural pura pigmentada amb pigments minerals (pigments de
terres), acabat remolinat i respectant les planimetries existents, deixant veure el parament
base. Tot seguint detalls de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-303 REV009 pa Partida alçada d'abonament íntegre per reparació amb morter de calç de cornisa i emmarcat
d'obertures amb morter de calç, segons detalls i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

2.950,09 €

Sense descomposició 2.950,09000 €

P-304 REV010 m2 Estuc tradicional calç aèria i sorra de marbre, tenyit amb pigments minerals, aplicat amb tre
capes. Acabat amb textura lliscada.

40,00 €

Sense descomposició 40,00000 €

P-305 SELECTOR U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un sel·lector amb posicions
MANUAL-0-AUTOMÀTIC d'1 mòdul per muntatge en carril DIN, tensió 230V/25A. El preu
inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

29,48 €

Altres conceptes 29,48000 €

P-306 SERR001 u Subministre i col.locació de graonat format per xapa d'acer galvanitzat de 12 mm de gruix,
ancorada a obra amb tac químic de diàmetre 16 mm amb volandera i femella. Inclou tots els
materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva execució.

672,29 €

Altres conceptes 672,29000 €

P-307 SERR002 u Desmuntatge de portes de grans dimensions de dimensions aproximades 3,60 x 4,00
d'alçada, de perfileria d'acer, conservant el tancament de vidre superior existent. Inclou tots
els elements i mitjans auxiliars pel seu desmuntatge així com la gestió de residus.

1.055,79 €

Altres conceptes 1.055,79000 €

P-308 SERR003 u Desmuntatge i recol.locació porta accés vestíbul de dimensions aproximades 2.40 x 2.10
d'alçada de perfileria d'acer. Inclou subministre i muntatge d'HEB100 formant nou dintell i
recol.locació de la porta, així com tots els treballs de repàs der ram de paleteria i pintor
necessaris.

1.336,42 €

Altres conceptes 1.336,42000 €

P-309 SERR004 u Retirada de catifa. Inclou tots els treballs i mitjans necessaris per la seva correcta execució. 97,18 €

Altres conceptes 97,18000 €

P-310 SERR005 u Subministre i col.locació marc en acer inoxidable setinat per vidre 5+5 mm, seguint detalls de
projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

352,00 €

Sense descomposició 352,00000 €

P-311 SERR007 u Conjunt de tancament per armaris instal.lacions situats a planta baixa, format per bastiment
amb perfils L50 inoxidable fixat a sostre i envans, portes amb subestructura de tub quadrat
d'acer inoxidable 40.3, xapa tipus deployée d'alumini anoditzat color inoxidable d'acer
inoxidable setinat poc estirat i frontisses d'acer inoxidable setinat, manetes i pany de
companyies. Tot segons detalls de projecte i/o indicacions de la direcció facultativa. Inclou
tots els treballs,materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

5.829,08 €
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Altres conceptes 5.829,08000 €

P-312 SERR008 u Subministre i col.locació de marc perimetral de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm, passamà
inferior de suport d'acer galvanitzat de 8 mm, frontisses i tibador d'acer inoxidable setinat,
perfileria per subjecció de vidre, col.locat amb varilles d'acer ancorades amb resina epoxi
bicomponent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars per la seva correcta execució.

911,89 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

7,90750 €

P4R0-DYXR kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils
laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a
l'obra

685,08953 €

Altres conceptes 218,89297 €

P-313 SERR009 u Registre per pas d'instal.lacions format per porta de planxa preformada d'alumini anoditzat de
3 mm de gruix de 2 fulles batents d'1,05m de llum de pas i 2,10 d'alçària de pas. Bastiment
de tub d'acer pintat de 80x40 i tub de 40x40. Inclou la sectorització de forjat amb formigó i
tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució. Tot
segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1.507,39 €

Altres conceptes 1.507,39000 €

P-314 SERR010 u Prolongació de rampa, mitjançant subministre i col.locació de platina perimetral d'acer
inoxidable setinat de 8 mm de gruix, formació de dau de fonamentació de formigó armat
HA-25/P/20/I amb malla inferior 150x150x12, subministre i col.locació de 3 diam 25 soldats a
rampa existent. Tot acabat amb paviment de formigó de 15 cm de gruix amb malla
150x150x6mm acabat remolinat mecànic i pols de quars, igualant l'acabat amb la rampa
existent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta
execució. Tot segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

4.126,45 €

Altres conceptes 4.126,45000 €

P-315 SERROO6 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra format per estructura de suport mitjançant
cartel.la d'acer inoxidable setinat encastada a paret de dimensions 340x160x10 mm, perfil de
suport en L amb platina d'acer inoxidable setinat 410x160x10 mm, i bloc de pedra de la Sènia
de dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall de serra. Longitut total 500 cm.

2.489,39 €

Altres conceptes 2.489,39000 €

P-316 SERROO7 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra format per estructura de suport mitjançant
cartel.la d'acer inoxidable setinat encastada a paret de dimensions 340x160x10 mm, perfil de
suport en L amb platina d'acer inoxidable setinat 410x160x10 mm, i bloc de pedra de la Sènia
de dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall de serra. Longitut total 900 cm.

3.794,52 €

Altres conceptes 3.794,52000 €

P-317 SERTSEM1 U Subministre i instal·lació d'una caixa de derivació estanca per instal·lacions d'enllumenat
públic. Amb una capacitat de derivar línies de fins a 16mm2 i una sortida auxiliar també de
16mm2. Dimensions de 140x58x44.

17,70 €

Altres conceptes 17,70000 €

P-318 SIRENAEXT U Subministre i instal·lació d'una sirena exterior cablejada i autoalimentada amb una potència
acústica mínima de 90dBA, que es dispara en fallar l'alimentació principal. El preu inclou els
accessoris i mecanitzats que puguin fer falta per finalitzar la instal·lació

64,36 €

Altres conceptes 64,36000 €

P-319 SOBRE3P U ENVOLVENT METÀL·LICA DE SUPERFÍCIE PER 120 MÒDULS AMB PORTA CEGA 188,02 €

Sense descomposició 188,02000 €

P-320 SOBRET3P U Subministre d'un protector 3P+N contra les sobretensions transitòries tipus 2 per instal·lar en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

188,02 €

Sense descomposició 188,02000 €
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P-321 SORT001 ut Sortida instal.lacions coberta, formada per paret de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració
manual,  col.locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II; i encadellat ceràmic formant tapa.

329,88 €

B0FJ2-0EF5 u Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm 9,24000 €

P6126-58IQ m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II

320,63962 €

Altres conceptes 0,00038 €

P-322 TELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions de telecomunicacions de façana 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-323 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP CAT 6 amb 4 parells de
coure amb coberta lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem, els
accessoris necessaris per finalitzar les connexions i la certificació final de la idonietat de la
comunicació

5,10 €

Altres conceptes 5,10000 €

P-324 VAS150 U Subministre i muntatge d'un vas d'expansió de 150L de capacitat i Pmàx de 5 atm amb peu
per muntar recolzat a terra, connector M1 i amb membrana d'expansió fixa apte per
instal·lacions de climatització. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per
connectar-ho totalment

214,02 €

Altres conceptes 214,02000 €

P-325 VMA-BO25R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN25, junta
de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120ºC. El preu inclou els
accessoris que puguin fer falta

30,98 €

Altres conceptes 30,98000 €

P-326 VMA-BO50R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN50, junta
de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120ºC. El preu inclou els
accessoris que puguin fer falta

72,21 €

Altres conceptes 72,21000 €

P-327 VMO3X65B U Subministre i instal·lació d'una vàlvula de 3 vies amb brides de foneria gris DN65 PN16 de
característica linial. L'eix i l'obturador son d'acer inoxidable amb juntes d'EPDM.
Temperatures de funcionament entre -10 i 150ºC. Motoritzada per l'ajust de la temperatura
del terra radiant. Incorpora un servomotor alimentat a 24V DC/AC capaç de desenvolupar
2500N i amb control de tensió 0-10V. Tots els accessoris, font d'alimentació i connectors
estan inclosos

1.106,10 €

Altres conceptes 1.106,10000 €

P-328 VSE35R U Subministre i muntatge d'una vàlvula de seguretat DN 1/2x3/4 PN10 de regulació fixa a
3.5atm executada en llautó. Acoblament femella-femella. Temperatura de treball entre -10 i
120ºC. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta

44,01 €

Altres conceptes 44,01000 €

P-329 X000013 ml Subministre i col·locació de peça de remat de paviment entre materials, amb perfil d'acer
inoxidable setinat de 60 mm d'alçada i 8 mm de gruix, ancorat a solera de formigó mitjançant
resina bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

34,20 €

Altres conceptes 34,20000 €

P-330 X000014 ml Subministre i col.locació de peça de remat de paviment entre paviment de pedra natural i tova
ceràmica, amb perfil d'acer inoxidable setinat conformat de 300 mm d'alçada i 8 mm de gruix.
Ancorat a solera de formigó mitjançant resina bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

109,55 €

Altres conceptes 109,55000 €
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Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 00  TREBALLS AUXILIARS

1 ARQ001 pa Partida Alçada supervisió arqueòleg
Partida Alçada d'abonament íntegre per supervisió arquèoleg director de buidats o extraccions de terres i runes,
supervisió de treballs en façanes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final. Inclou redacció
informe final.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 00  MITJANS AUXILIARS

1 CARRETO d Partida alçada d'abonament integre per lloguer de carretó autopropulsat de capacitat 1 m3

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 CARRET02 d Partida alçada de lloguer carretó elevador

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 BAST001 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge, desmuntatge i amortització de lloguer de bastida tubular
mòbil, formada per bastiment de 70 cm i alçària <=200 cm, amb rodes, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim 60 cm, escala d'accés i baranes laterals. Inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 01  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES I REPICATS
Titol 4 01  REPICATS REVESTIMENTS

1 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 C Unitats Longitud Alçada Total
3 CLAUSTRE
4 FRANJA INFERIOR
5 Claustre Nord 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Claustre Sud 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,650 0,500 1,825 C#*D#*E#*F#
8 Claustre Est 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Claustre Oest 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#

11 . P 10,000 7,383

TOTAL AMIDAMENT 81,208

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 01  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES I REPICATS
Titol 4 02  ENDERROCS PAVIMENTS

1 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Sup
2 ALA NORD
3 1,000 94,270 94,270 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,760 18,760 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,960 1,960 C#*D#*E#*F#

11 ALA EST
12 1,000 156,460 156,460 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
19 ALA SUD
20 1,000 21,990 21,990 C#*D#*E#*F#
21 1,000 16,890 16,890 C#*D#*E#*F#
23 ALA OEST
24 1,000 75,720 75,720 C#*D#*E#*F#
25 1,000 30,960 30,960 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
27 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
32 . P 10,000 44,151

TOTAL AMIDAMENT 485,661

2 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

1 C Unitats Superfície
2 ALA NORD
3 Accés claustre 1,000 16,270 16,270 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,730 7,730 C#*D#*E#*F#
6 . P 10,000 2,400 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 26,400

3 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

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

1 C Unitats Sup Gruix
2 ALA NORD C#*D#*E#*F#
3 1,000 94,270 0,100 9,427 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,760 0,100 1,876 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,970 0,100 0,197 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,290 0,100 0,229 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,260 0,100 0,026 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,290 0,100 0,229 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,960 0,100 0,196 C#*D#*E#*F#

10 Accés claustre 1,000 16,270 0,100 1,627 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,730 0,100 0,773 C#*D#*E#*F#
13 ALA EST
14 1,000 156,460 0,100 15,646 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,160 0,100 0,216 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,260 0,100 0,026 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,150 0,100 0,215 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,170 0,100 0,217 C#*D#*E#*F#
21 ALA SUD
22 1,000 21,990 0,100 2,199 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,890 0,100 1,689 C#*D#*E#*F#
25 ALA OEST
26 1,000 75,720 0,100 7,572 C#*D#*E#*F#
27 1,000 30,960 0,100 3,096 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,220 0,100 0,222 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,150 0,100 0,215 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,260 0,100 0,026 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,150 0,100 0,215 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,170 0,100 0,217 C#*D#*E#*F#
34 . P 10,000 4,655
35 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,206

4 END001 m3 Enderroc rampa de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre contenidor o
camió.
Inclou tots aquells treballs, mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ALA NORD
3 Accés claustre 1,000 4,260 4,000 0,200 3,408 C#*D#*E#*F#
5 ALA EST
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6 Rampa arxiu 1,000 1,170 1,400 0,550 0,901 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,170 4,000 0,280 1,310 C#*D#*E#*F#
9 . P 10,000 0,562 PERORIGEN(

G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 6,181

5 SERR004 u Retirada de catifa. Inclou tots els treballs i mitjans necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES

1 MOV001 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i terres
deixades a la vora.

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

1 C Unitats Sup Gruix
2 REBAIX C#*D#*E#*F#
3 ALA NORD C#*D#*E#*F#
4 1,000 94,270 0,450 42,422 C#*D#*E#*F#
5 1,000 16,270 0,450 7,322 C#*D#*E#*F#
6 1,000 18,760 0,450 8,442 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,970 0,450 0,887 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,290 0,450 1,031 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,260 0,450 0,117 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,290 0,450 1,031 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,960 0,450 0,882 C#*D#*E#*F#
12 Accés claustre 1,000 16,270 0,450 7,322 C#*D#*E#*F#
13 1,000 7,730 0,450 3,479 C#*D#*E#*F#
15 ALA EST
16 1,000 156,460 0,450 70,407 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,000 0,450 0,900 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,160 0,450 0,972 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,260 0,450 0,117 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,150 0,450 0,968 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,170 0,450 0,977 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 ALA SUD C#*D#*E#*F#
24 1,000 21,990 0,450 9,896 C#*D#*E#*F#
25 1,000 16,890 0,450 7,601 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 ALA OEST C#*D#*E#*F#
28 1,000 30,960 0,450 13,932 C#*D#*E#*F#
29 1,000 75,720 0,450 34,074 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,220 0,450 0,999 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,150 0,450 0,968 C#*D#*E#*F#
32 1,000 0,260 0,450 0,117 C#*D#*E#*F#
33 1,000 2,150 0,450 0,968 C#*D#*E#*F#
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34 1,000 2,170 0,450 0,977 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 . P 10,000 21,681
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,489

2 P2243-53AB m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

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

1 C Unitats Sup
2 REBAIX
3 ALA NORD
4 1,000 94,270 94,270 C#*D#*E#*F#
5 1,000 16,270 16,270 C#*D#*E#*F#
6 1,000 18,760 18,760 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,960 1,960 C#*D#*E#*F#
13 ALA EST
14 1,000 156,460 156,460 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
21 ALA SUD
22 1,000 21,990 21,990 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,890 16,890 C#*D#*E#*F#
25 ALA OEST
26 1,000 30,960 30,960 C#*D#*E#*F#
27 1,000 75,720 75,720 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
34 RASES INSTAL.LACIONS
35 Rasa conjunta instal.lacions
36 1,000 31,130 1,200 37,356 C#*D#*E#*F#
37 1,000 4,910 1,200 5,892 C#*D#*E#*F#
38 1,000 5,450 1,200 6,540 C#*D#*E#*F#
39 1,000 2,470 1,200 2,964 C#*D#*E#*F#
40 1,000 32,840 1,200 39,408 C#*D#*E#*F#
41 1,000 7,030 1,200 8,436 C#*D#*E#*F#
42 1,000 3,240 1,200 3,888 C#*D#*E#*F#
43 1,000 1,610 1,200 1,932 C#*D#*E#*F#
45 Sanejament
46 1,000 30,230 0,400 12,092 C#*D#*E#*F#
47 1,000 1,930 0,400 0,772 C#*D#*E#*F#
48 1,000 14,240 0,400 5,696 C#*D#*E#*F#
49 1,000 1,300 0,400 0,520 C#*D#*E#*F#
50 1,000 2,880 0,400 1,152 C#*D#*E#*F#
51 1,000 14,780 0,400 5,912 C#*D#*E#*F#
52 1,000 3,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
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53 1,000 8,880 0,400 3,552 C#*D#*E#*F#
54 1,000 4,030 0,400 1,612 C#*D#*E#*F#
55 1,000 15,700 0,400 6,280 C#*D#*E#*F#
56 C#*D#*E#*F#
57 . P 10,000 60,322

TOTAL AMIDAMENT 663,546

3 P221E-AWE4 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CLAUSTRE
3 Rasa conjunta instal.lacions
4 1,000 31,130 1,200 0,600 22,414 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,910 1,200 0,600 3,535 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,450 1,200 0,600 3,924 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,470 1,200 0,600 1,778 C#*D#*E#*F#
8 1,000 32,840 1,200 0,600 23,645 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,030 1,200 0,600 5,062 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,240 1,200 0,600 2,333 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,610 1,200 0,600 1,159 C#*D#*E#*F#
13 Sanejament
14 1,000 30,230 0,400 0,600 7,255 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,930 0,400 0,600 0,463 C#*D#*E#*F#
16 1,000 14,240 0,400 0,600 3,418 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,300 0,400 0,600 0,312 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,880 0,400 0,600 0,691 C#*D#*E#*F#
19 1,000 14,780 0,400 0,600 3,547 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,600 0,400 0,600 0,864 C#*D#*E#*F#
21 1,000 8,880 0,400 0,600 2,131 C#*D#*E#*F#
22 1,000 4,030 0,400 0,600 0,967 C#*D#*E#*F#
23 1,000 15,700 0,400 0,600 3,768 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 . P 10,000 8,727

TOTAL AMIDAMENT 95,993

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 02  TRANSPORT DE TERRES I RUNES

1 K2R450E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.

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

1 C Unitats Volum
2 Rebaix P2214-AYNS 0,700 216,810 151,767 C#*D#*E#*F#
3 Rases P221E-AWE4 0,700 87,270 61,089 C#*D#*E#*F#
5 Esponjament P 20,000 42,571 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
7 . P 10,000 25,543 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 280,970

2 K2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres

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

1 C Unitats Volum
2 Rebaix P2214-AYNS 0,300 216,810 65,043 C#*D#*E#*F#
3 Rases P221E-AWE4 0,300 87,270 26,181 C#*D#*E#*F#
5 Esponjament P 20,000 18,245 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
7 . P 10,000 10,947 PERORIGEN(

G1:G6,C7)
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,416

3 DES001 m3 Desenrunament interior edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Sup Gruix Volum
2 Repicat arrebossat P2142-4RMJ 0,800 602,260 0,030 14,454 C#*D#*E#*F#
3 Pav ceràmic P2143-4RR2 0,800 441,510 0,080 28,257 C#*D#*E#*F#
4 Pav pedra P2143-4RQQ 0,800 24,000 0,100 1,920 C#*D#*E#*F#
5 Formigó P2143-4RQ7 0,800 46,550 37,240 C#*D#*E#*F#
6 Rampa END001 0,800 5,619 4,495 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament P 20,000 21,273 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

12 . P 10,000 12,764

TOTAL AMIDAMENT 140,403

4 DES002 m3 Desenrunament interior edifici amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Sup Gruix Volum
2 Repicat arrebossat P2142-4RMJ 0,200 602,260 0,030 3,614 C#*D#*E#*F#
3 Pav ceràmic P2143-4RR2 0,200 441,510 0,080 7,064 C#*D#*E#*F#
4 Pav pedra P2143-4RQQ 0,200 24,000 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#
5 Formigó P2143-4RQ7 0,200 46,550 9,310 C#*D#*E#*F#
6 Rampa END001 0,200 5,619 1,124 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament P 20,000 8,318 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

12 . P 10,000 4,991
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,901

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 03  SUBMINISTRAMENT DE TERRES I GRAVES
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1 P924-DX74 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

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

1 C Unitats Sup
2 GRAVA SOTA FORMIGÓ
3 ALA NORD
4 1,000 94,270 94,270 C#*D#*E#*F#
5 1,000 16,270 16,270 C#*D#*E#*F#
6 1,000 18,760 18,760 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,960 1,960 C#*D#*E#*F#
12 Accés 1,000 16,270 16,270 C#*D#*E#*F#
13 1,000 7,730 7,730 C#*D#*E#*F#
15 ALA EST
16 1,000 156,460 156,460 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
23 ALA SUD
24 1,000 21,990 21,990 C#*D#*E#*F#
25 1,000 16,890 16,890 C#*D#*E#*F#
27 ALA OEST
28 1,000 30,960 30,960 C#*D#*E#*F#
29 1,000 75,720 75,720 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
32 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
33 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
34 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
36 . P 10,000 48,178
37 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 529,958

2 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 CLAUSTRE C#*D#*E#*F#
4 Rasa conjunta instal.lacions C#*D#*E#*F#
5 0,800 31,130 1,200 0,600 17,931 C#*D#*E#*F#
6 0,800 4,910 1,200 0,600 2,828 C#*D#*E#*F#
7 0,800 5,450 1,200 0,600 3,139 C#*D#*E#*F#
8 0,800 2,470 1,200 0,600 1,423 C#*D#*E#*F#
9 0,800 32,840 1,200 0,600 18,916 C#*D#*E#*F#

10 0,800 7,030 1,200 0,600 4,049 C#*D#*E#*F#
11 0,800 3,240 1,200 0,600 1,866 C#*D#*E#*F#
12 0,800 1,610 1,200 0,600 0,927 C#*D#*E#*F#
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14 Sanejament
15 0,800 30,230 0,400 0,600 5,804 C#*D#*E#*F#
16 0,800 1,930 0,400 0,600 0,371 C#*D#*E#*F#
17 0,800 14,240 0,400 0,600 2,734 C#*D#*E#*F#
18 0,800 1,300 0,400 0,600 0,250 C#*D#*E#*F#
19 0,800 2,880 0,400 0,600 0,553 C#*D#*E#*F#
20 0,800 14,780 0,400 0,600 2,838 C#*D#*E#*F#
21 0,800 3,600 0,400 0,600 0,691 C#*D#*E#*F#
22 0,800 8,880 0,400 0,600 1,705 C#*D#*E#*F#
23 0,800 4,030 0,400 0,600 0,774 C#*D#*E#*F#
24 0,800 15,700 0,400 0,600 3,014 C#*D#*E#*F#
26 . P 10,000 6,981

TOTAL AMIDAMENT 76,794

3 FORM001 ml Formigonat tub clavegueram en zones de pas de vehicles

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

1 C Unitats Longitud Total
2 Claustre 1,000 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#
3 Accés claustre 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 2,570 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 28,270

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU5O m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos 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)

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

1 C Unitats Sup Gruix Volum
2 Repicat arrebossat P2142-4RMJ 1,000 602,250 0,030 18,068 C#*D#*E#*F#
3 Pav ceràmic P2143-4RR2 1,000 441,510 0,080 35,321 C#*D#*E#*F#
4 Pav pedra P2143-4RQQ 1,000 24,000 0,100 2,400 C#*D#*E#*F#
5 Formigó P2143-4RQ7 1,000 44,150 44,150 C#*D#*E#*F#
6 Rampa END001 1,000 5,619 5,619 C#*D#*E#*F#
8 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament P 20,000 25,112 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

12 . P 10,000 15,067

TOTAL AMIDAMENT 165,737

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 04  RAM DE PALETERIA

1 P6180-5QG6 m2 Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, 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
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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

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

1 C Unitats Ample Alçada
2 Divisòries armaris instal.lacions. C#*D#*E#*F#
3 7,000 1,070 2,450 18,351 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 1,835 PERORIGEN(

G1:G4, C5)
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,186

2 PAL002 u Treballs preparatoris de paleteria per substitució de finestres situades a pl. entresòl., de dimensions
aproximades 80 x 140 cm.
Inclou desmuntatge de finestra existent, enderroc d'ampit i regularització amb morter de calç d'ampit, brancals i
dintell.
Inclou tots els materials i mitjans necessaris per la seva correcta execució.

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

1 C Unitats
2 Ala Oest 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Ala Nord 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 05  REVESTIMENTS

1 REV004 m2 Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació de raig d'aigua a pressió i raspall. Tot seguint indicacions de
la Direcció Facultativa.

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

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 C Unitats Longitud Alçada
3 CLAUSTRE C#*D#*E#*F#
4 FRANJA INFERIOR C#*D#*E#*F#
5 Claustre Nord 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Claustre Sud 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,650 0,500 1,825 C#*D#*E#*F#
8 Claustre Est 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Claustre Oest 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 . P 10,000 7,383
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,208

2 P87C-610S m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb previ buidat i
neteja del material dels junts. Tot seguint indicacions de la Direcció Facultativa.

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

1 C Unitats Longitud Alçada Ample

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

2 C Unitats Longitud Alçada
3 CLAUSTRE C#*D#*E#*F#
4 FRANJA INFERIOR C#*D#*E#*F#
5 Claustre Nord 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Claustre Sud 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,650 0,500 1,825 C#*D#*E#*F#
8 Claustre Est 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Claustre Oest 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 . P 10,000 7,383
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,208

3 REV007 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç
hidràulica 100% natural pura pigmentada amb pigments minerals (pigments de terres), acabat remolinat i
respectant les planimetries existents, deixant veure el parament base. Tot seguint detalls de projecte i/o
indicacions de la Direcció Facultativa.

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

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 C Unitats Longitud Alçada
3 CLAUSTRE C#*D#*E#*F#
4 FRANJA INFERIOR C#*D#*E#*F#
5 Claustre Nord 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Claustre Sud 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,650 0,500 1,825 C#*D#*E#*F#
8 Claustre Est 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Claustre Oest 1,000 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 . P 10,000 7,383
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,208

4 P892-4UDB m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules
metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

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

1 C Unitats Sup Total
2 Previsió 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a
la calç, amb 2 mans

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

1 C Unitats Total
2 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

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

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 CLAUSTRE C#*D#*E#*F#
3 Claustre Nord C#*D#*E#*F#
4 0,900 36,000 6,170 199,908 C#*D#*E#*F#
5 Obertura 1 -1,000 2,900 1,750 -5,075 C#*D#*E#*F#
6 Obertura 2 -1,000 2,650 1,750 -4,638 C#*D#*E#*F#
7 Obertura 3 -1,000 4,230 3,230 -13,663 C#*D#*E#*F#
8 Obertura 4 -1,000 3,250 2,300 -7,475 C#*D#*E#*F#
9 Franja -1,000 36,000 0,500 -18,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Claustre Sud C#*D#*E#*F#
12 0,900 36,000 6,170 199,908 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,650 6,170 22,521 C#*D#*E#*F#
14 Obertura 1 -1,000 3,600 1,340 -4,824 C#*D#*E#*F#
15 Obertura 2 -1,000 3,600 1,340 -4,824 C#*D#*E#*F#
16 Obertura 3 -1,000 3,600 1,340 -4,824 C#*D#*E#*F#
17 Obertura 4 -1,000 3,600 1,340 -4,824 C#*D#*E#*F#
18 Franja -1,000 36,000 0,500 -18,000 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 3,650 0,500 -1,825 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 Claustre Est C#*D#*E#*F#
22 0,900 36,000 6,170 199,908 C#*D#*E#*F#
23 Obertura 1 -1,000 4,700 1,300 -6,110 C#*D#*E#*F#
24 Obertura 2 -1,000 2,900 1,400 -4,060 C#*D#*E#*F#
25 Obertura 3 -1,000 2,900 1,400 -4,060 C#*D#*E#*F#
26 Obertura 4 -1,000 4,700 1,300 -6,110 C#*D#*E#*F#
27 Obertura 5 -1,000 2,900 1,400 -4,060 C#*D#*E#*F#
28 Obertura 6 -1,000 2,900 1,400 -4,060 C#*D#*E#*F#
29 Obertura 7 -1,000 3,300 2,200 -7,260 C#*D#*E#*F#
30 Franja -1,000 36,000 0,500 -18,000 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 Claustre Oest C#*D#*E#*F#
33 0,900 38,500 6,170 213,791 C#*D#*E#*F#
34 Obertura 1 -1,000 2,260 3,240 -7,322 C#*D#*E#*F#
35 Obertura 2 -1,000 2,900 1,750 -5,075 C#*D#*E#*F#
36 Obertura 3 -1,000 2,900 1,750 -5,075 C#*D#*E#*F#
37 Obertura 4 -1,000 2,900 1,750 -5,075 C#*D#*E#*F#
38 Obertura 5 -1,000 2,380 9,530 -22,681 C#*D#*E#*F#
39 Obertura 6 -1,000 3,230 2,410 -7,784 C#*D#*E#*F#
40 Franja -1,000 36,000 0,500 -18,000 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 . P 10,000 62,333
43 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 685,665

7 OBERT01 u Repicat d'enmarcat d'obertures existents al claustre.
Repicat del revestiment que forma el perimetre de l'obertura i refer els brancals, la llinda i l'ampit amb morter de
calç.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

1 C Unitats Total
2 Façana oest 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana nord 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 06  PAVIMENTS

1 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i
6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic amb pols de quars, i part proporcional de junts de dilatació i retracció

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

1 C Unitats Sup Total
2 Accés 1,000 26,220 26,220 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 2,622 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 28,842

2 P7A3-5QH5 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

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

1 C Unitats Sup
2 ALA NORD
3 1,200 94,270 113,124 C#*D#*E#*F#
4 1,200 16,270 19,524 C#*D#*E#*F#
5 1,200 18,760 22,512 C#*D#*E#*F#
6 1,200 1,970 2,364 C#*D#*E#*F#
7 1,200 2,290 2,748 C#*D#*E#*F#
8 1,200 0,260 0,312 C#*D#*E#*F#
9 1,200 2,290 2,748 C#*D#*E#*F#

10 1,200 1,960 2,352 C#*D#*E#*F#
12 ALA EST
13 1,200 156,460 187,752 C#*D#*E#*F#
14 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
15 1,200 2,160 2,592 C#*D#*E#*F#
16 1,200 0,260 0,312 C#*D#*E#*F#
17 1,200 2,150 2,580 C#*D#*E#*F#
18 1,200 2,170 2,604 C#*D#*E#*F#
20 ALA SUD
21 1,200 21,990 26,388 C#*D#*E#*F#
22 1,200 16,890 20,268 C#*D#*E#*F#
24 ALA OEST
25 1,200 30,960 37,152 C#*D#*E#*F#
26 1,200 75,720 90,864 C#*D#*E#*F#
27 1,200 2,220 2,664 C#*D#*E#*F#
28 1,200 2,150 2,580 C#*D#*E#*F#
29 1,200 0,260 0,312 C#*D#*E#*F#
30 1,200 2,150 2,580 C#*D#*E#*F#
31 1,200 2,170 2,604 C#*D#*E#*F#
33 . P 10,000 54,934

TOTAL AMIDAMENT 604,270

3 P93M-3G1U m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Sup
2 ALA NORD
3 1,000 94,270 94,270 C#*D#*E#*F#
4 1,000 16,270 16,270 C#*D#*E#*F#
5 1,000 18,760 18,760 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,960 1,960 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 ALA EST C#*D#*E#*F#
13 1,000 156,460 156,460 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 ALA SUD C#*D#*E#*F#
21 1,000 21,990 21,990 C#*D#*E#*F#
22 1,000 16,890 16,890 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 ALA OEST C#*D#*E#*F#
25 1,000 30,960 30,960 C#*D#*E#*F#
26 1,000 75,720 75,720 C#*D#*E#*F#
27 1,000 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
33 ACCÉS
34 1,000 45,870 45,870 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 . P 10,000 50,365
38 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 554,015

4 P9Z3-DP86 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

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

1 C Unitats Sup
2 ALA NORD
3 1,200 94,270 113,124 C#*D#*E#*F#
4 1,200 16,270 19,524 C#*D#*E#*F#
5 1,200 18,760 22,512 C#*D#*E#*F#
6 1,200 1,970 2,364 C#*D#*E#*F#
7 1,200 2,290 2,748 C#*D#*E#*F#
8 1,200 0,260 0,312 C#*D#*E#*F#
9 1,200 2,290 2,748 C#*D#*E#*F#

10 1,200 1,960 2,352 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 ALA EST C#*D#*E#*F#
13 1,200 156,460 187,752 C#*D#*E#*F#
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14 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
15 1,200 2,160 2,592 C#*D#*E#*F#
16 1,200 0,260 0,312 C#*D#*E#*F#
17 1,200 2,150 2,580 C#*D#*E#*F#
18 1,200 2,170 2,604 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 ALA SUD C#*D#*E#*F#
21 1,200 21,990 26,388 C#*D#*E#*F#
22 1,200 16,890 20,268 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 ALA OEST C#*D#*E#*F#
25 1,200 30,960 37,152 C#*D#*E#*F#
26 1,200 75,720 90,864 C#*D#*E#*F#
27 1,200 2,220 2,664 C#*D#*E#*F#
28 1,200 2,150 2,580 C#*D#*E#*F#
29 1,200 0,260 0,312 C#*D#*E#*F#
30 1,200 2,150 2,580 C#*D#*E#*F#
31 1,200 2,170 2,604 C#*D#*E#*F#
33 ACCÉS
34 1,200 45,870 55,044 C#*D#*E#*F#
36 . P 10,000 60,438
37 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 664,818

5 PAV001 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 40 mm de gruix i dimensions 30x10 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Sup Total
2 ALA NORD
3 1,000 94,270 94,270 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,760 18,760 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,960 1,960 C#*D#*E#*F#

11 ALA EST
12 1,000 156,460 156,460 C#*D#*E#*F#
14 ALA SUD
15 1,000 16,890 16,890 C#*D#*E#*F#
17 ALA OEST
18 1,000 75,720 75,720 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
25 . P 10,000 37,982
26 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,802

6 PAV002 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus Sènia de 60 mm de gruix i dimensions 30x10 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

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

EUR
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1 C Unitats Superfície Total
2 ALA NORD
3 1,000 7,730 7,730 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 0,773 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 8,503

7 PAV003 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus Sènia de 60 mm de gruix i dimensions 30x10 cms, amb
ranura de 1x1 cm en el sentit longitudinal, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Sup Total
2 ALA NORD
3 1,000 16,270 16,270 C#*D#*E#*F#
4 1,000 21,990 21,990 C#*D#*E#*F#
6 . P 10,000 3,826 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 42,086

8 PAV004 m2 Marxapeu de peça de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 40 mm de gruix, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 ALA EST
3 1,000 1,400 0,300 0,420 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 0,042 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,462

9 P9D3-35T3 m2 Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 30x30 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10. (Material de recuperació)

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

1 C Unitats Sup Total
2 ALA OEST
3 1,000 30,960 30,960 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 3,096 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 34,056

10 PAV005 ut Treballs de paleteria per l'accés instal.lacions a l'interior de vestíbuls.
Inclou repicat del paviment actual, obertura de rasa de 60x40 cm amb mitjans manuals, obertura de mur,
formació de llosa base de formigó i reposició del paviment tipus terratzo, així com tots els materials i mitjans
necessaris per la seva execució.

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

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
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Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 07  SERRALLERIA
Titol 4 01  PAVIMENTS

1 SERR001 u Subministre i col.locació de graonat format per xapa d'acer galvanitzat de 12 mm de gruix, ancorada a obra amb
tac químic de diàmetre 16 mm amb volandera i femella. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per la seva execució.

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

1 C Unitats Total
2 Accés Arxiu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SERR010 u Prolongació de rampa, mitjançant subministre i col.locació de platina perimetral d'acer inoxidable setinat de 8
mm de gruix, formació de dau de fonamentació de formigó armat HA-25/P/20/I amb malla inferior 150x150x12,
subministre i col.locació de 3 diam 25 soldats a rampa existent. Tot acabat amb paviment de formigó de 15 cm
de gruix amb malla 150x150x6mm acabat remolinat mecànic i pols de quars, igualant l'acabat amb la rampa
existent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució. Tot segons
plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 X000013 ml Subministre i col·locació de peça de remat de paviment entre materials, amb perfil d'acer inoxidable setinat de
60 mm d'alçada i 8 mm de gruix, ancorat a solera de formigó mitjançant resina bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

1 C Unitats Longitud
2 ALA NORD
3 1,000 29,790 29,790 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,590 25,590 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
7 8,000 0,620 4,960 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,180 6,360 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,690 7,380 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,580 5,160 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3,160 6,320 C#*D#*E#*F#
15 ALA EST
16 1,000 4,110 4,110 C#*D#*E#*F#
17 1,000 34,850 34,850 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,120 2,120 C#*D#*E#*F#
20 1,000 27,340 27,340 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
22 8,000 0,620 4,960 C#*D#*E#*F#
23 2,000 3,230 6,460 C#*D#*E#*F#
24 2,000 3,460 6,920 C#*D#*E#*F#
25 2,000 3,460 6,920 C#*D#*E#*F#
26 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
27 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
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28 2,000 2,580 5,160 C#*D#*E#*F#
30 ALA SUD
31 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,790 1,790 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,160 0,160 C#*D#*E#*F#
34 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,460 4,460 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
38 1,000 7,590 7,590 C#*D#*E#*F#
39 1,000 2,030 2,030 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
41 1,000 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,120 2,120 C#*D#*E#*F#
43 6,000 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
44 6,000 2,230 13,380 C#*D#*E#*F#
46 ALA OEST
47 1,000 25,560 25,560 C#*D#*E#*F#
48 8,000 0,620 4,960 C#*D#*E#*F#
49 2,000 3,580 7,160 C#*D#*E#*F#
50 2,000 3,460 6,920 C#*D#*E#*F#
51 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
52 2,000 2,580 5,160 C#*D#*E#*F#
53 2,000 3,460 6,920 C#*D#*E#*F#
54 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
55 C#*D#*E#*F#
56 ACCÉS C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,490 0,490 C#*D#*E#*F#
58 1,000 1,340 1,340 C#*D#*E#*F#
59 1,000 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
60 1,000 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
61 1,000 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
62 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
63 1,000 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
64 1,000 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
65 C#*D#*E#*F#
66 . P 10,000 34,938

TOTAL AMIDAMENT 384,318

4 X000014 ml Subministre i col.locació de peça de remat de paviment entre paviment de pedra natural i tova ceràmica, amb
perfil d'acer inoxidable setinat conformat de 300 mm d'alçada i 8 mm de gruix. Ancorat a solera de formigó
mitjançant resina bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

1 C Unitats Longitud Total
2 Ala Oest
3 2,000 1,810 3,620 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,420 15,420 C#*D#*E#*F#
6 . P 10,000 1,904 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 20,944

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
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Titol 3 07  SERRALLERIA
Titol 4 02  REGISTRES INSTAL.LACIONS

1 SERR007 u Conjunt de tancament per armaris instal.lacions situats a planta baixa, format per bastiment amb perfils L50
inoxidable fixat a sostre i envans, portes amb subestructura de tub quadrat d'acer inoxidable 40.3, xapa tipus
deployée d'alumini anoditzat color inoxidable d'acer inoxidable setinat poc estirat i frontisses d'acer inoxidable
setinat, manetes i pany de companyies. Tot segons detalls de projecte i/o indicacions de la direcció facultativa.
Inclou tots els treballs,materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SERR009 u Registre per pas d'instal.lacions format per porta de planxa preformada d'alumini anoditzat de 3 mm de gruix de
2 fulles batents d'1,05m de llum de pas i 2,10 d'alçària de pas. Bastiment de tub d'acer pintat de 80x40 i tub de
40x40. Inclou la sectorització de forjat amb formigó i tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per
la seva correcta execució. Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 07  SERRALLERIA
Titol 4 03  TANCAMENTS PRACTICABLES

1 SERR002 u Desmuntatge de portes de grans dimensions de dimensions aproximades 3,60 x 4,00 d'alçada, de perfileria
d'acer, conservant el tancament de vidre superior existent. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars pel seu
desmuntatge així com la gestió de residus.

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

1 C Unitats Total
2 Porta vestíbul claustre exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SERR003 u Desmuntatge i recol.locació porta accés vestíbul de dimensions aproximades 2.40 x 2.10 d'alçada de perfileria
d'acer. Inclou subministre i muntatge d'HEB100 formant nou dintell i recol.locació de la porta, així com tots els
treballs de repàs der ram de paleteria i pintor necessaris.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 SERR005 u Subministre i col.locació marc en acer inoxidable setinat per vidre 5+5 mm, seguint detalls de projecte i/o
indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 SERR008 u Subministre i col.locació de marc perimetral de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm, passamà inferior de suport
d'acer galvanitzat de 8 mm, frontisses i tibador d'acer inoxidable setinat, perfileria per subjecció de vidre,
col.locat amb varilles d'acer ancorades amb resina epoxi bicomponent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars per la seva correcta execució.

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ala Oest 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Ala Nord 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 07  SERRALLERIA
Titol 4 04  VIDRES

1 PC17-5GP5 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2
butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ala Oest 5,000 0,760 0,870 3,306 C#*D#*E#*F#
3 Ala Nord 4,000 0,760 0,870 2,645 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 0,595 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 6,546

2 PC1H-5CU7 m2 Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

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

1 C Unitats Ample Alçada Total
2 Vestíbul 1,000 2,450 1,000 2,450 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 0,245 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,695

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 08  FUSTERIA

1 FUST002 u Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un buit d'obra aproximat de 25-45 x 120-160 cm, amb finestra
de fusta massissa tipus iroko de 7x12 cm de gruix, d'una o dues fulles batents, col.locades amb perns roscats de
14, cremona encastada GU, junta perimetral d'estanqueitat HOPPE Secustik, bastiment de 7x7 cm de gruix,
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col.locat sobre premarc, classificació mínima 3 8A C4 segons normes. Acabat amb insecticida i oli de teka.

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ala Oest 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Ala Nord 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 01  EVACUACIÓ

1 PD73-F1MK m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 C Unitats Longitud
2 CLAUSTRE
3 1,000 30,230 30,230 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#
5 1,000 14,240 14,240 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,880 2,880 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,240 14,240 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,780 14,780 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,880 8,880 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,030 4,030 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
15 1,000 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#
17 . P 10,000 11,531

TOTAL AMIDAMENT 126,841

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 02  CLIMATITZACIÓ
Titol 5 01  PLANTA A. DETALL ZONA 1

1 BCALOR70 U Subministre d'una bomba de calor mínim de 70kW tèrmics nominals amb un màxim de 35kWe, equipat amb
mòdul hidònic, arrencador electrònic del compressor i bomba d'aigua de cabal variable. Disposarà de possibilitat
de telegestió en bus normalitzat. El preu inclou el transport i els mitjans necessàris per acostar-la fins al punt
d'instal·lació i la posta en marxa per part del fabricant. El preu inclou els accessoris necessaris per a un
muntatge complet, fins i tot la canalització dels condensats a desaigüa per evitar tenir el terra glaçat a l'hivern

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 VAS150 U Subministre i muntatge d'un vas d'expansió de 150L de capacitat i Pmàx de 5 atm amb peu per muntar recolzat
a terra, connector M1 i amb membrana d'expansió fixa apte per instal·lacions de climatització. El preu inclou els
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accessoris que puguin fer falta per connectar-ho totalment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 MAN100 U Subministre, instal·lació d'un manòmetre de glicerina DN100 en caixa d'acer inoxidable amb amb un rang de
medició d'entre 0-4bar. Incorpora una aixeta porta-manòmetre PN16 i amb una brida de control D40

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 VSE35R U Subministre i muntatge d'una vàlvula de seguretat DN 1/2x3/4 PN10 de regulació fixa a 3.5atm executada en
llautó. Acoblament femella-femella. Temperatura de treball entre -10 i 120ºC. El preu inclou els accessoris que
puguin fer falta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 VMA-BO25R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN25, junta de PTFE per
muntar collat i temperatures de treball màximes de 120ºC. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FE50A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte realitzat en ferro sense soldadurest de 50mm amb aïllament
d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou els accessoris per fixar-lo a la ubicació i els accessoris
que puguin fer falta per adaptar-lo al traçat

AMIDAMENT DIRECTE 8,100

7 COLECTOR3T U Subministre i muntatge d'un col·lector d'anada i retorn de ferro DN125, aïllat per la connexió de la caldera al
dipòsit d'inèrcia segons necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la soporteria, l'aillament amb un gruix de
40mm d'escuma elastomèrica, i els picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als
elements i a la bomba circuladora

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FE65A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte realitzat en ferro sense soldadurest de 65mm amb aïllament
d'escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou els accessoris per fixar-lo a la ubicació i els accessoris
que puguin fer falta per adaptar-lo al traçat

AMIDAMENT DIRECTE 2,700

9 VMO3X65B U Subministre i instal·lació d'una vàlvula de 3 vies amb brides de foneria gris DN65 PN16 de característica linial.
L'eix i l'obturador son d'acer inoxidable amb juntes d'EPDM. Temperatures de funcionament entre -10 i 150ºC.
Motoritzada per l'ajust de la temperatura del terra radiant. Incorpora un servomotor alimentat a 24V DC/AC
capaç de desenvolupar 2500N i amb control de tensió 0-10V. Tots els accessoris, font d'alimentació i connectors
estan inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 COLECTOR1I U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una entrada i 6 sortides en tub de ferro
DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla elastomèrica de
40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de
l'emplaçament. El preu inclou la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma
elastomèrica, els picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 COLECTOR2I U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una entrada i 3 sortides en tub de ferro
DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla elastomèrica de
40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de
l'emplaçament. El preu inclou la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma
elastomèrica, els picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 COLECTOR1R U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una sortida i 6 entrades en tub de ferro
DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla elastomèrica de
40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de
l'emplaçament. El preu inclou la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma
elastomèrica, els picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 COLECTOR2R U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb una entrada i 3 sortides en tub de ferro
DN75. Pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla elastomèrica de
40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor DN75 i les aspiracions de les bombes segons necessitats de
l'emplaçament. El preu inclou la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de 40mm d'escuma
elastomèrica, els picatges i adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als elements i a les
bombes circuladores

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 DISTRIB-R1 U Subministre i muntatge d'un distribuïdor per la impulsió del circuit tèrmic que enllaça el dipòsit d'inèrcia i el
col·lector. Realitzar en tub de ferro DN125 i pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat amb
escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou la soporteria, els picatges i adatacions que siguin
necessàries per poder-se connectar als elements

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 02  CLIMATITZACIÓ
Titol 5 02  PLANTA A. MITJA ALÇADA ZONA 5

1 PPR63T un Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T a 90º electrosoldable per a tubs de PP-R DN40. El preu
inclou la comprovació de la soldadura i l'aïllament de l'accessori

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PPR63L un Subministre, muntatge i soldat d'un colze de 90º electrosoldable per a tubs de PP-R DN63. El preu inclou la
comprovació de la soldadura i l'aïllament de l'accessori

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PPR63FV m Subministre i estesa de d'un conducte de polipropilè reticulat reforçat amb fibra de vidre. Pressió màxima de 6
bar i diàmetre DN63. Temperatura de treball entre -10 i 95ºC, apte per treballs en calefacció i refrigeració. El
preu inclou els accessoris i fixacions pel muntatge en superfície o encastat i pel control de les dilatacions

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 VMA-BO50R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN50, junta de PTFE per
muntar collat i temperatures de treball màximes de 120ºC. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PE32 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la
fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les
desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud
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AMIDAMENT DIRECTE 23,500

6 FOR-SCO U Treballs necessaris per executar la sortida dels condensats d'una màquina de fred que no es consideren
incorporats a les partides genèriques d'estesa o d'instal·lació de la màquina. El preu unitari, incorpora la feina i
aquell material que permeti la finalització dels treballs com per exemple el sifó registrable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 01  PREINSTAL.LACIÓ SOTERRADA

1 PG2N-EUJD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 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

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

1 C Unitats Longitud
2 CLAUSTRE
3 4,000 7,980 31,920 C#*D#*E#*F#
4 2,000 7,460 14,920 C#*D#*E#*F#
5 2,000 31,130 62,260 C#*D#*E#*F#
6 4,000 4,910 19,640 C#*D#*E#*F#
7 4,000 5,450 21,800 C#*D#*E#*F#
8 4,000 2,470 9,880 C#*D#*E#*F#
9 4,000 32,840 131,360 C#*D#*E#*F#

10 2,000 25,130 50,260 C#*D#*E#*F#
11 4,000 7,030 28,120 C#*D#*E#*F#
12 4,000 3,240 12,960 C#*D#*E#*F#
13 4,000 1,610 6,440 C#*D#*E#*F#
15 Colzes, retalls i unions P 20,000 77,912
17 . P 10,000 46,747

TOTAL AMIDAMENT 514,219

2 PG2N-EUJB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

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

1 C Unitats Longitud
2 CLAUSTRE
3 Enllumenat
4 Soterrat 1,000 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
5 1,000 31,130 31,130 C#*D#*E#*F#
6 1,000 32,840 32,840 C#*D#*E#*F#
7 1,000 25,130 25,130 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Colzes, unions i retalls P 20,000 19,312 PERORIGEN(

G1:G8,C9)
11 . P 10,000 11,587

TOTAL AMIDAMENT 127,459
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3 PG2N-EUJQ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 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

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

1 C Unitats Longitud
2 CLAUSTRE
3 2,000 7,980 15,960 C#*D#*E#*F#
5 Lluminàries
6 Paret 24,000 8,000 192,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Colzes, unions i retalls P 20,000 41,592 PERORIGEN(

G1:G8,C9)
11 . P 10,000 24,955

TOTAL AMIDAMENT 274,507

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 01  PLANTA A. ZONA 0

1 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la comprovació de la
resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PVC160 m Subministre i muntatge d'un conducte recte de PVC DN160 amb junta enganxada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PVC160X90 U Subministre i muntatge d'un accessori a 90º de PVC per a DN160 amb junta enganxada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 3G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RVK 3x6mm2 amb terres lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RZ1-K 1x16mm2 amb la coberta de
color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 PEDC75 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN75 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 26

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 5x6mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 4X25 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x25mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 1G50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 1x50mm2 amb la coberta
de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens, estanca IP55 de
dimensions 100x100x55. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 02  PLANTA A. ZONA 1

1 FE60X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 60x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

2 5G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 5x16mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 9,500

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 03  PLANTA A. ZONA A2

1 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.
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Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 27

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 2X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 2x6mm2 lliure d'halògens.
El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RZ1-K 1x16mm2 amb la coberta de
color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 04  PLANTA A. ZONA 3

1 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la comprovació de la
resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció per instal·lacions de terres. el preu
incorpora els accessoris que puguin ser necessaris per deixar acabada la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 PEDC63 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN63 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

6 PEDC50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN50 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 28

Titol 6 05  PLANTA A. ZONA 4

1 160M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic termomagnètic de 4 pols per una corrent màxima de 160A en
caixa modelada en plàstic. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PVC160X90 U Subministre i muntatge d'un accessori a 90º de PVC per a DN160 amb junta enganxada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PEDC75 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN75 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la comprovació de la
resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de superfície) a una
infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular no és possible
considerar-la dins del cost de l'estesa general de la infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin necessitar-se per executar la conversió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 06  PLANTA A. ZONA 5
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Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 29

1 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El
preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou
aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la comprovació de la
resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 3G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x16mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 4X70 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x70mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.
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Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 30

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 5x6mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 99,000

15 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris
necessaris pel muntatge vist

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens, estanca IP55 de
dimensions 100x100x55. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 BORNES U Bloc de 15 bornes de diferents seccions útils d'entre 2.5 i 16mm2 amb identificació per color dels terres. El preu
inclou els ponts amb els accessoris adequats que siguin necessaris i l'etiquetat per la identificació dels
conductors amb les etiquetes coresponents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 07  PLANTA A. ZONA 6

1 3G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x16mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 08  ESCALA ANTIGA

1 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris
necessaris pel muntatge vist

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

2 3G1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 31

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

3 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

4 AJUDAI h Ajuda d'instal·ladors. Inclou oficial i ajudant i eines i utillatges que puguin requerir per fer la seva feina

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens, estanca IP55 de
dimensions 100x100x55. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 09  ZONA MUNTACÀRREGUES

1 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens, estanca IP55 de
dimensions 100x100x55. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 DET-PRE U Subministre i instal·lació d'un detector de presència d'alta freqüència per muntar en tancament vertical i en
superfície.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 3G1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 7,500

5 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 AJUDAI h Ajuda d'instal·ladors. Inclou oficial i ajudant i eines i utillatges que puguin requerir per fer la seva feina

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EMNPS001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs amb forma quadrada, tipus daisalux norma,
il·luminació no permanent per muntatge en superfície amb un flux de 200lm i 3h d'autonomia amb bateries. Led
de càrrega i botó de test. Alimentat a 230V AC. El preu incorpora l'equip i els accessoris necesssaris per
finalitzar el muntatge

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 32

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris
necessaris pel muntatge vist

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

9 LIN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus LEDVANCE LINEAR
COMPACT amb tecnologia LED de 1200mm/20W, 2000lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les
suspensions.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 10  PLANTA A. MITJA ALÇADA ZONA 1

1 3G1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 5G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 5x16mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FE60X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 60x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 11  PLANTA A. SOSTRE ZONA 0

1 ESTAN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina estanca amb tecnologia LED de 600mm/19W, 1800lm,
temperatura de color de 4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els
connectors, els clips de muntatge i les suspensions.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus permanent/no permanent de
superfície de 200lm i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El preu
incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 33

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 LHR20 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN20 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris
necessaris pel muntatge vist

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de superfície) a una
infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular no és possible
considerar-la dins del cost de l'estesa general de la infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin necessitar-se per executar la conversió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 12  PLANTA A. SOSTRE ZONA 1

1 5G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 5x16mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,200

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 13  PLANTA A. SOSTRE ZONA 5

1 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 2,100

2 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 7,600

3 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 34

AMIDAMENT DIRECTE 8,600

4 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus permanent/no permanent de
superfície de 200lm i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El preu
incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus LEDVANCE LINEAR
COMPACT amb tecnologia LED de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les
suspensions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris
necessaris pel muntatge vist

AMIDAMENT DIRECTE 6,500

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 14  PLANTA A. TERRA ZONA 0

1 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de superfície) a una
infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular no és possible
considerar-la dins del cost de l'estesa general de la infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin necessitar-se per executar la conversió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 15  PLANTA A. TERRA ZONA 2

1 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

2 2X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.
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AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RZ1-K 1x16mm2 amb la coberta de
color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 16  PLANTA A. TERRA ZONA 3

1 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 5x6mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP CAT 6 amb 4 parells de coure amb coberta
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem, els accessoris necessaris per finalitzar les
connexions i la certificació final de la idonietat de la comunicació

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de superfície) a una
infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular no és possible
considerar-la dins del cost de l'estesa general de la infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin necessitar-se per executar la conversió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 17  PLANTA A. TERRA ZONA 4

1 PEDC75 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN75 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

2 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 68,000
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3 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

4 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de superfície) a una
infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular no és possible
considerar-la dins del cost de l'estesa general de la infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin necessitar-se per executar la conversió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 18  PLANTA A. TERRA ZONA 5

1 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

2 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

3 3G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x16mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

4 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de superfície) a una
infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular no és possible
considerar-la dins del cost de l'estesa general de la infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin necessitar-se per executar la conversió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 19  PLANTA A. CLAUSTRE

1 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 5x6mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 140,500

2 PEDC40 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN40 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre
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AMIDAMENT DIRECTE 140,500

3 FOR-SCA U Arranjament d'una sortida de cables a punt per la instal·lació d'un equip

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

4 PROJ001 U Subministre i instal·lació d'un projector LED-185W tipus SECOM ESDIU ESPORT d'injecció d'alumini pintat per
a ús exterior IP66/IK10 i 26290lm. El preu inclou els accessoris i petit materials que siguin necessaris per la
instal·lació, fins i tot el tram de conductors fins a la caixa de connexió

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

5 SERTSEM102 U Subministre i instal·lació d'una caixa de derivació estanca per instal·lacions d'enllumenat públic. Amb una
capacitat de derivar línies de fins a 16mm2 i una sortida auxiliar també de 16mm2. Dimensions de 140x58x44.

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

6 CDER150 U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica lliure d'halògens, estanca IP55 de
dimensions 150x110x63. La tapa es fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 20  PLANTA B. DETALL ZONA 3

1 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus LEDVANCE LINEAR
COMPACT amb tecnologia LED de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les
suspensions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,500

6 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El
preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou
aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector RJ45 en una caixa individual, de superfície i
estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge i la certificació de la
comunicació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció per instal·lacions de terres. el preu
incorpora els accessoris que puguin ser necessaris per deixar acabada la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la comprovació de la
resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PEDC50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN50 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 FOPTICA m Subministre i estesa d'un conductor de fibra òptica amb coberta apte per a ús en exteriors i compatible amb la
resta dels elements de la instal·lació. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 3G2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb terres i
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 PEDC63 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN63 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 10,500

17 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.
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AMIDAMENT DIRECTE 19,500

18 4X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x6mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

19 3G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RVK 3x6mm2 amb terres lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 21  PLANTA B. SOSTRE ZONA 3

1 PP50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP50 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 22  PLANTA C. DETALLS ZONA 3

1 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El
preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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5 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou
aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

8 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus LEDVANCE LINEAR
COMPACT amb tecnologia LED de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les
suspensions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció per instal·lacions de terres. el preu
incorpora els accessoris que puguin ser necessaris per deixar acabada la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la comprovació de la
resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PEDC63 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN63 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

12 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 19,500

13 2X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 2x6mm2 lliure d'halògens.
El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

14 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del tipus RZ1-K 1x16mm2 amb la coberta de
color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

15 PEDC50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN50 de doble capa am bfil guia. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
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Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 23  PLANTA C. DETALLS ZONA 5

1 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus LEDVANCE LINEAR
COMPACT amb tecnologia LED de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les
suspensions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus permanent/no permanent de
superfície de 200lm i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El preu
incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

6 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El
preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou
aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector RJ45 en una caixa individual, de superfície i
estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge i la certificació de la
comunicació
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP CAT 6 amb 4 parells de coure amb coberta
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem, els accessoris necessaris per finalitzar les
connexions i la certificació final de la idonietat de la comunicació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció per instal·lacions de terres. el preu
incorpora els accessoris que puguin ser necessaris per deixar acabada la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la comprovació de la
resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 4X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x6mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 2X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 2x6mm2 lliure d'halògens.
El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 1G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus H07-K 1x6mm2 amb la coberta
de color groc-verd i lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 24  PLANTA C. SOSTRE ZONA 3

1 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus permanent/no permanent de
superfície de 200lm i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El preu
incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 25  PLANTA D. DETALLS ZONA 3

1 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El
preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou
aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,500

8 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus LEDVANCE LINEAR
COMPACT amb tecnologia LED de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les
suspensions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció per instal·lacions de terres. el preu
incorpora els accessoris que puguin ser necessaris per deixar acabada la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la comprovació de la
resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 4X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 4x6mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de superfície) a una
infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular no és possible
considerar-la dins del cost de l'estesa general de la infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin necessitar-se per executar la conversió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PP50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP50 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

16 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector RJ45 en una caixa individual, de superfície i
estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge i la certificació de la
comunicació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP CAT 6 amb 4 parells de coure amb coberta
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem, els accessoris necessaris per finalitzar les
connexions i la certificació final de la idonietat de la comunicació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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1 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

2 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

3 LENP-E U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE tipus no permanent per encastar de 200lm
i 3h de duració de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El preu incorpora l'equip, marcs
i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 6 27  PLANTA E. DETALLS ZONA 3

1 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora
aquells accessoris que puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per adaptar-se a la
trajectia necessària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El
preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou
aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

8 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i endollable tipus LEDVANCE LINEAR
COMPACT amb tecnologia LED de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les
suspensions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció per instal·lacions de terres. el preu
incorpora els accessoris que puguin ser necessaris per deixar acabada la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de comprovació. El preu inclou la comprovació de la
resistència de terres i la generació d'un informe amb el resultat de la mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre o terra, encastada o de superfície) a una
infrestructura vertical igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular no és possible
considerar-la dins del cost de l'estesa general de la infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin necessitar-se per executar la conversió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PP50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP50 del tipus lliure d'halògens. El preu inclou els
accessoris necessaris pel muntatge tant si és vist com encastat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

14 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector RJ45 en una caixa individual, de superfície i
estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge i la certificació de la
comunicació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP CAT 6 amb 4 parells de coure amb coberta
lliure d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem, els accessoris necessaris per finalitzar les
connexions i la certificació final de la idonietat de la comunicació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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1 40S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 40A per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars estàndar per carril
DIN T35 en un número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu inclou el ferratges
que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 DETECTBT U Subministre, instal·lació i configuració d'un sistema de detecció de la falta d'un subministre elèctric. L'aparell pot
avisar amb un missatge preconfigurat o bé engegar una alarma autoalimentada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 SIRENAEXT U Subministre i instal·lació d'una sirena exterior cablejada i autoalimentada amb una potència acústica mínima de
90dBA, que es dispara en fallar l'alimentació principal. El preu inclou els accessoris i mecanitzats que puguin fer
falta per finalitzar la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat perla identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

7 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent màxima
de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 02  QUADRE PLANTA A. ZONA 0. SUBM PRINCIPAL

1 125S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 125A per muntatge
en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ENVOL120S U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars estàndar per carril
DIN T35 en un número de 120 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu inclou el ferratges i
mecanitazats que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 SOBRE3P U ENVOLVENT METÀL·LICA DE SUPERFÍCIE PER 120 MÒDULS AMB PORTA CEGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 40D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 300mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 20M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent màxima
de 20A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 63D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 63A i amb
una sensibilitat de 300mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 63M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent màxima
de 63A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat perla identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 15M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba ICP, de 2 pols per una corrent
màxima de 15A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat
per la identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent màxima
de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 49

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 03  QUADRE PLANTA A. ZONA 1. SUBM PRINCIPAL

1 ENVOLVENT96 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació encastada d'aparells modulars estàndar per carril DIN
T35 en un número de 96 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu inclou l'ajuda de paleteria
i els ferratges que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 63S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 63A per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat perla identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

4 16M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent màxima
de 16A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent màxima
de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 25K2NT U Subministre i instal·lació d'un contactor de 2 contactes, NT+NT, per una corrent màxima de 25A, comandament
a 230V i per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 63D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 63A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 50M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent màxima
de 50A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 SELECTOR3P U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un sel·lector amb posicions MANUAL-0-AUTOMÀTIC d'1
mòdul per muntatge en carril DIN, tensió 230V/25A. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de
connexió.

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 50

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 04  QUADRE PLANTA A. ZONA 4. SUBM PRINCIPAL

1 125S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 125A per muntatge
en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 SOBRET3P U Subministre d'un protector 3P+N contra les sobretensions transitòries tipus 2 per instal·lar en un carril din T35.
El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 63D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 63A i amb
una sensibilitat de 300mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 63M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent màxima
de 63A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 05  QUADRE PLANTA A. ZONA 5. SUBM PRINCIPAL

1 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars estàndar per carril
DIN T35 en un número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu inclou el ferratges
que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 125S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 125A per muntatge
en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 51

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat perla identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 40M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent màxima
de 40A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 06  QUADRE PLANTA C. ZONA 3. SUBM AUXILIAR

1 ENVOLVENT38 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per instal·lació encastada d'aparells modulars estàndar per carril DIN
T35 en un número de 38 elements. L'armari de 410x270mm i la porta en material plàstic de color blanc. El preu
inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 25A per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat perla identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent màxima
de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 52

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 07  QUADRE PLANTA C. ZONA 3. SUBM PRINCIPAL

1 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars estàndar per carril
DIN T35 en un número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu inclou el ferratges
que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 25A per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 40D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent màxima
de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 08  QUADRE PLANTA D. ZONA 3. SUBM AUXILIAR

1 ENVOLVENT38 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per instal·lació encastada d'aparells modulars estàndar per carril DIN
T35 en un número de 38 elements. L'armari de 410x270mm i la porta en material plàstic de color blanc. El preu
inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 25A per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 53

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat perla identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent màxima
de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 09  QUADRE PLANTA D. ZONA 3. SUBM PRINCIPAL

1 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars estàndar per carril
DIN T35 en un número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu inclou el ferratges
que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 25A per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 40D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent màxima
de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 54

Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 10  QUADRE PLANTA E. ZONA 3. SUBM AUXILIAR

1 ENVOLVENT38 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per instal·lació encastada d'aparells modulars estàndar per carril DIN
T35 en un número de 38 elements. L'armari de 410x270mm i la porta en material plàstic de color blanc. El preu
inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 25A per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat perla identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 2 pols per una corrent màxima
de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
Titol 5 03  QUADRES
Titol 6 11  QUADRE PLANTA E. ZONA 3. SUBM PRINCIPAL

1 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en superfície d'aparells modulars estàndar per carril
DIN T35 en un número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu inclou el ferratges
que puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per una corrent màxima de 25A per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels
conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per
muntatge en carril DIN amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb connexió constant. El
preu inclou l'etiquetat per la identificació del cablejat de connexió.
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 40D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4 pols per una corrent màxima de 40A i amb
una sensibilitat de 30mA per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de corba C, de 4 pols per una corrent màxima
de 10A per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 04  AIGUA

1 PFB3-DVYZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 C Unitats Longitud
2 CLAUSTRE
3 1,000 31,130 31,130 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,910 4,910 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
8 Colzes, retalls, unions P 20,000 8,792 PERORIGEN(

G1:G7,C8)
10 . P 10,000 5,275 PERORIGEN(

G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 58,027

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 05  ELEVACIÓ

1 ELEV001 u Subministre i col.locació d'ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG o similar, sense sala de màquines, per a 8
persones (630kg) de càrrega, amb velocitat 1 m/s, 14780mm de recorregut, 5 parades, 5 accessos, 1
embarcament i maniobra selectiva de pujada i baixada amb memòria. Grup tractor per tracció d'adherència,
màquina sense reductor, d'imans permanents, amb variador de frecuència i control de llaç tancat.
Cabina ORONA de Gama Público Plus o similar amb pared de fons en recobriment inoxidable plus, paret lateral
amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera inoxidable plus, pasamans inoxidable,
terra d'acer inoxidable, botonera d'acer inoxidable, embocadures i frontal en acer inoxidable. Sistema de
bloqueig aturades amb clau.
A cabina, panell de comandaments amb braille, resistents a l'aigua. Senyalització de cabina, indicador lluminós
de sobrecàrrega i sistema bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina telescòpica 2
fulles en acer inoxidable de 900 x 2000 mm cortina fotoelèctrica.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes bidireccionals, amb fletxes bidireccionals en resta de plantes,
senyal d'alarma en planta principal, amb botonera de paret i pulsadors antivandàlics. Cinc portes de pis
telescòpiques en acer inoxidable 900x2000 mm de resistència al foc EI120.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
Titol 3 09  INSTALACIONS
Titol 4 06  AJUDES RAM DE PALETA

1 AUXINST pa Partida alçada a justificar per localització instal.lacions soterrades claustre i recol.locacoó de les mateixes.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PD35-8GKW u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

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

1 C Unitats
2 CLAUSTRE
3 Clavegueram 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Resta instal.lacions 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 PDK0-EUW5 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter

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

1 C Unitats
2 CLAUSTRE
3 Resta instal.lacions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PY05-5CIC m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

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

1 C Unitats Longitud
2 CLAUSTRE C#*D#*E#*F#
3 Lluminàries 24,000 4,000 96,000 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 9,600 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 105,600

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 01  FASE A. CLAUSTRE
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Titol 3 10  MOBILIARI

1 SERROO6 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra format per estructura de suport mitjançant cartel.la d'acer
inoxidable setinat encastada a paret de dimensions 340x160x10 mm, perfil de suport en L amb platina d'acer
inoxidable setinat 410x160x10 mm, i bloc de pedra de la Sènia de dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall
de serra. Longitut total 500 cm.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SERROO7 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra format per estructura de suport mitjançant cartel.la d'acer
inoxidable setinat encastada a paret de dimensions 340x160x10 mm, perfil de suport en L amb platina d'acer
inoxidable setinat 410x160x10 mm, i bloc de pedra de la Sènia de dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall
de serra. Longitut total 900 cm.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 CADIRA01 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z amb braç, ancorada amb 4 conector de diàmetre 12 mm d'acer
inoxidable inoxidables amb rosca a dau de fonament de formigó armat de 40x40x40 cm. Cadira formada per
planxa d'acer inoxidable setinat de 6 mm de gruix i amb cul de fusta massissa d'iroko de 25 mm de gruix. Tot
segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 CADIRA02 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z, ancorada amb 4 conector de diàmetre 12 mm d'acer inoxidable
inoxidables amb rosca a dau de fonament de formigó armat de 40x40x40 cm. Cadira formada per planxa d'acer
inoxidable setinat de 6 mm de gruix i amb cul de fusta massissa d'iroko de 25 mm de gruix. Tot segons detall de
projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 01  ENDERROCS

1 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Enderroc solera existent nucli 1,000 4,700 9,000 42,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,300

2 K2144F0Z m2 Enderroc de sostre complert a la zona de recolzament de coberta, incloent acabat de coberta, entrebigat,
bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

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

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Recolzament llosa PL COBERTA 1,000 9,750 0,400 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

3 P214K-CRMZ m2 Enderroc complert de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 C Unitats Sup
2 1,000 38,350 38,350 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
4 1,000 34,900 34,900 C#*D#*E#*F#
6 . P 10,000 7,942 PERORIGEN(

G1:G5,C6)
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,362

4 END002 m2 Enderroc sostre complert bigueta de formigó i encadellat ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

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

1 C Unitats Sup
2 1,000 38,350 38,350 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 3,835 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,185

5 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica o maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 C Unitats Ample Alçada Gruix
2 Planta Baixa 1,000 4,880 6,500 0,180 5,710 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,670 6,500 0,180 4,294 C#*D#*E#*F#
4 Planta primera 1,000 9,610 5,040 0,180 8,718 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,260 5,040 0,180 2,957 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,370 5,040 0,180 2,486 C#*D#*E#*F#
7 Planta segona 1,000 4,640 3,830 0,180 3,199 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,440 3,830 0,180 2,372 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,530 3,830 0,180 3,123 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,440 4,130 0,180 2,557 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,490 4,130 0,180 2,594 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,530 4,130 0,180 3,368 C#*D#*E#*F#
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14 . P 10,000 4,138
15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,516

6 P214Q-4RQ3 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Total
2 1,000 4,020 4,020 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 0,402 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 4,422

7 END003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per l'enderroc d'elements estructurals diversos, com poden ser biguetes o
restes de biguetes, existents a l'interior del nucli d'escala.
Inclou tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat ascensor 1,000 4,000 4,000 1,750 28,000 C#*D#*E#*F#
3 Perimetre fossat 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

2 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

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

1 C Unitats Longitud Area
2 Perimetre fossat ascensor 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R4503W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, inclós
carrega, descarrega, temps d'espera i deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
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controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat ascensor 1,000 4,000 4,000 1,750 28,000 C#*D#*E#*F#
3 Perimetre fossat 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament 20% P 20,000 6,240 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 37,440

2 K2R6423W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, inclós carrega, descarrega, temps d'espera i deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 ENDERROCS T
2 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 Enderroc solera existent nucli 1,000 4,700 9,000 0,400 16,920 C#*D#*E#*F#
4 C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Recolzament llosa PL COBERTA 1,000 9,750 0,400 0,250 0,975 C#*D#*E#*F#
6 ESTINTOLAMENTS T
7 Regates perfils 0,000
8 C Unitats Longitud Alçada Ample
9 Estintolament 1 2,000 3,150 0,250 0,300 0,473 C#*D#*E#*F#

10 Estintolament 2 2,000 3,150 0,220 0,300 0,416 C#*D#*E#*F#
11 Estintolament 3 2,000 3,150 0,220 0,300 0,416 C#*D#*E#*F#
12 Estintolament 4 2,000 3,150 0,350 0,350 0,772 C#*D#*E#*F#
13 Estintolament 5 2,000 1,400 0,150 0,250 0,105 C#*D#*E#*F#
14 Estintolament 6 2,000 1,400 0,150 0,250 0,105 C#*D#*E#*F#
15 Estintolament 8 2,000 1,600 0,200 0,250 0,160 C#*D#*E#*F#
16 Enderroc murs
17 C Unitats Longitud Alçada Ample
18 Estintolament 1 1,000 2,700 2,700 0,500 3,645 C#*D#*E#*F#
19 Estintolament 2 1,000 2,700 2,700 0,680 4,957 C#*D#*E#*F#
20 Estintolament 3 1,000 2,700 2,700 0,680 4,957 C#*D#*E#*F#
21 Estintolament 4 1,000 2,700 2,700 0,840 6,124 C#*D#*E#*F#
22 Estintolament 5 1,000 1,000 2,150 0,500 1,075 C#*D#*E#*F#
23 Estintolament 6 1,000 1,000 2,150 0,680 1,462 C#*D#*E#*F#
24 Estintolament 8 1,000 1,200 2,150 0,680 1,754 C#*D#*E#*F#
25 Estintolament 7 1,000 1,150 2,150 0,840 2,077 C#*D#*E#*F#
26 Estintolament 8 1,000 1,200 2,150 0,680 1,754 C#*D#*E#*F#
28 C Unitats Sup Gruix Longitud
29 Enderroc coberta 1,000 79,420 0,500 39,710 C#*D#*E#*F#
30 Enderroc sostre bigueta 1,000 38,350 0,500 19,175 C#*D#*E#*F#
31 End mur obra cer 41,380 41,380 C#*D#*E#*F#
32 End cornissa 1,000 0,300 4,020 1,206 C#*D#*E#*F#
34 Esponjament 30% P 30,000 44,885

TOTAL AMIDAMENT 194,503

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 04  FONAMENTS
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1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Fossat ascensor 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat ascensor 1,000 4,000 4,000 0,450 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 C Unitats kg
2 Fossat ascensor 1,000 425,000 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

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

1 C Unitats Longitud cares Alçada
2 Fossat ascensor 1,000 4,000 2,000 0,450 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

5 E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

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

1 C Unitats cares Unitats
2 Fossat ascensor 1,000 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

6 14521CBZ m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 8.00m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 95 kg/m3. Impermeabilització de
parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar,
monocomponent, de base ciment amb una dotació de 1.5 kg/m2 aplicat en una capa. Article: ref. P06SR470 de
la serie Revestiments cimentosos: Sistema MASTERSEAL® Serie 500 de BASF-CC i reomplert de graves fins a
cota solera.

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat ascensor 2,000 4,000 0,250 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400
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7 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 15cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de Diametre, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D de 15cm
de gruix, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN.
C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Inclós part proporcional de talls amb disc per a retracció segons
plànols de projecte.

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Enderroc solera existent nucli 1,000 4,700 9,000 42,300 C#*D#*E#*F#
3 ascensor -1,000 4,000 4,000 -16,000 C#*D#*E#*F#
4 Remats 10% P 10,000 2,630 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 28,930

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 05  ESTRUCTURA FORMIGÓ

1 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

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

1 C Unitats Unitats
2 CARA SUD T
3 Conexió nou mur amb existent 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 CARA NORD T
5 Nou mur amb existent 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 TAPIAT FORATS EXISTENTS T
7 Conexions laterals 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta primera 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
11 Planta segona 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 Planta tercera 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,000

2 145224BZ m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 inclós especejament
segons plànols, matavius i remats, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans adequats, vibrat i curat, i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 MUR CAIXA ASCENSOR 1,000 3,400 0,200 19,200 13,056 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,056

3 145C227W m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 22 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist inclós cantells,
remats i matavius, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans adequats,vibrat i
curat i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m2 inclós cavalcaments,
mermes, congrenys i jàsseres embegudes en el cantell.

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

1 C Unitats Area Total
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2 SOSTRE PL BAIXA- NIVELL 6 1,000 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
3 SOSTRE PL PRIMERA- NIVELL 9 1,000 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
4 SOSTRE PL SEGONA- NIVELL 12 1,000 18,900 18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,100

4 145C227D m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist inclós cantells,
remats i matavius, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans adequats,vibrat i
curat i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 26 kg/m2 inclós cavalcaments,
mermes, congrenys i jàsseres embegudes en el cantell.

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

1 C Unitats Area
2 SOSTRE PL TERCERA - PL

COBERTA
1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 14531C6Z m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a deixar formigó vist acabat fenolic, amb una quantia de 13.5
m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb mitjans adequats, vibrat i curat i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m3 inclos cavalcaments, mermes i lligams.

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LLINDES PL COBERTA 1,000 4,500 0,150 1,900 1,283 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,650 0,150 1,900 0,470 C#*D#*E#*F#
4 MURET BADALOT FORAT 1,000 3,700 0,200 0,800 0,592 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,050 0,150 0,800 0,252 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,597

6 K216151W m Formació de dau de formigó per a ancoratge llosa massissa. Dimensions màximes 700x150x300mm. Inclou
enderroc puntual en mur de pedra o mamposteria amb mitjans manuals, carrega manual de runa sobre camió o
contenidor, carrega i transport de runa a instal.lació de gestió de residus i canon. Encofrat de laterals i
formigonat amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans adequats. Conector 1D20c/15cm en U l=1.00m.
Execució en trams màxims de 70cm.

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

1 C Unitats Longitud
2 SOSTRE PL BAIXA-NIVELL 6 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
5 SOSTRE PL PRIMERA-NIVELL 9 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
8 SOSTRE PL SEGONA- NIVELL 12 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,700

7 145CC27C m2 Llosa de formigó armat, inclinada per a formació escala, de 20 cm de gruix amb 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, amb una quantia de 2.0 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 28 kg/m2. Inclós part proporcional de formació de
graonat amb formigó i sanejat/ repicat de mur de suport per a recolzament.

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 LLOSA ESCALA T
3 Graonat inicial recrescut 1,000 1,500 3,400 1,500 7,650 C#*D#*E#*F#
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4 nivell 1 1,000 1,350 1,350 1,823 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
6 nivell 2 1,000 2,700 1,350 3,645 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
8 nivell 3 1,000 2,700 1,350 3,645 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#

10 nivell 4 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
12 nivell 5 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
14 nivell 6 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
16 nivell 7 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
18 nivell 8 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
20 nivell 9 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
22 nivell 10 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
24 nivell 11 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
26 nivell 12 1,000 3,000 1,600 4,800 C#*D#*E#*F#
27 BADALOT FORAT INSTAL.LACIONS T
28 PLANTA COBERTA 1,000 3,700 1,100 4,070 C#*D#*E#*F#
29 0,000
30 0,000

TOTAL AMIDAMENT 95,158

8 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

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

1 C Unitats Unitats
2 MUR ASCENSOR T
3 Ancoratge mur a existent 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 LLOSA ESCALA T
5 Ancoratge replans 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 10,000 18,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 06  ESTRUCTURA METÀL.LICA

1 K443Z5116 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formades per peça simple o composta, en perfils
laminats en calent o conformats de qualsevol sèrie, planta i platines, treballat a taller, protegit mitjançant
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura o cargols segons les necessitats. S'inclouen tots els
aparells d'elevació necessaris per a la posada en obra, inclós grues autopropulsades.
El tractament de les soldadures i la protecció es durà a terme mitjançant el següent procediment:
- Fresat, en cas de ser necessari, per a la formació de goteró, previ al procés de galvanitzat, segons detalls de
la documentació gràfica i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
- Pintat de les soldadures amb una capa de 100micres de gruix amb pintures riques en zenc (mínim un 92% de
partícules de zinc per tal de garantir una protecció catódica), aplicat de forma manual amb tots els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcte aplicació, previa neteja de la zona fins aconseguir un grau de
preparació de la superfície Sa 2(1/2).
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- El gruix del galvanitzat ha de garantir una protecció mínima per a un ambient del tipus ´´C3´´ mig, segons UNE
EN ISO 14713 i prescripcions de la Norma EAE. A aquest efecte, i segons el gruix de la peça a tractar, s'haurà
de disposar d'un mínim de 55 micres (505gr/m2) per a gruixos d'acer de fins a 6mm, i de mínim 70 micres
(610gr/m2) per a gruixos superiors a 6mm. En qualsevol cas, abans del procès de galvanització serà necessari
entregar a la D.F la documentació necessària del procès a dur a terme.

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

1 C Unitats Longitud kg/m
2 1,000 83,600 12,300 1.028,280 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,400 6,560 153,504 C#*D#*E#*F#
4 D152.5mm 1,000 145,000 18,100 2.624,500 C#*D#*E#*F#
5 IPE-200 3,000 5,300 22,400 356,160 C#*D#*E#*F#
6 PL150.8mm 1,000 1,600 9,400 15,040 C#*D#*E#*F#
7 PL170.10mm 1,000 9,500 13,350 126,825 C#*D#*E#*F#
8 PL160.10mm 1,000 24,400 12,560 306,464 C#*D#*E#*F#
9 Diagonals D20mm 2,000 8,000 2,470 39,520 C#*D#*E#*F#

10 2,000 6,000 2,470 29,640 C#*D#*E#*F#
11 Creuetes HEB-100 10,000 2,000 20,400 408,000 C#*D#*E#*F#
12 Unions,plaques d'ancoratge, cargols

30%
P 30,000 1.526,380

TOTAL AMIDAMENT 6.614,313

2 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ataconat plaques ancoratge 20,000 3,000 3,000 0,500 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 07  ESTINTOLAMENTS

1 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de mamposteria o arc d'obra de fàbrica ceramica amb grapa
d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de
morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

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

1 C Unitats
2 Amidament a confirmar en obra 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 K214821W m3 Enderroc puntual lineal de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor per a formació de regata per estintolament.

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

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Estintolament 1 2,000 3,150 0,250 0,300 0,473 C#*D#*E#*F#
3 Estintolament 2 2,000 3,150 0,220 0,300 0,416 C#*D#*E#*F#
4 Estintolament 3 2,000 3,150 0,220 0,300 0,416 C#*D#*E#*F#
5 Estintolament 4 2,000 3,150 0,350 0,350 0,772 C#*D#*E#*F#
6 Estintolament 5 2,000 1,400 0,150 0,250 0,105 C#*D#*E#*F#
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7 Estintolament 6 2,000 1,400 0,150 0,250 0,105 C#*D#*E#*F#
8 Estintolament 8 2,000 1,600 0,200 0,250 0,160 C#*D#*E#*F#
9 0,000

10 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,447

3 K216151Z u Formació de dau de formigó per a recolzament. Dimensions màximes 900x400x300mm. Inclou enderroc puntual
en mur de pedra amb mitjans manuals, carrega manual de runa sobre camió o contenidor, carrega i transport de
runa a instal.lació de gestió de residus i canon. Encofrat de laterals i formigonat amb formigó HA-25/B/20/IIa
abocat amb mitjans adequats.

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

1 C Unitats
2 Estintolament 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Estintolament 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Estintolament 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Estintolament 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Estintolament 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Estintolament 6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Estintolament 8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 0,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues i corretges, formades per peça simple, en perfils
laminats en calent de qualsevol serie i perfils conformats, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura o cargols segons plànols de projecte. Inclós mitjans auxiliars i
elevadors necessaris.

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

1 C Unitats Longitud kg/ml
2 Estintolament 1- 2 HEB-220 2,000 3,000 71,500 429,000 C#*D#*E#*F#
3 Estintolament 2 - 2 HEB-180 2,000 3,000 51,200 307,200 C#*D#*E#*F#
4 Estintolament 3 - 2 HEB-180 2,000 3,000 51,200 307,200 C#*D#*E#*F#
5 Estintolament 4 - 2 HEB-300 2,000 3,000 117,000 702,000 C#*D#*E#*F#
6 Estintolament 5 - 2 HEB-140 2,000 1,300 33,700 87,620 C#*D#*E#*F#
7 Estintolament 6  - 2 HEB-180 2,000 1,300 51,200 133,120 C#*D#*E#*F#
8 Estintolament 8 - 2 HEB-180 2,000 1,500 51,200 153,600 C#*D#*E#*F#
9 Enrigidors, mermes, cargols 10% P 10,000 211,974 PERORIGEN(

G1:G8, C9)

TOTAL AMIDAMENT 2.331,714

5 E7D69TKW m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent, tres capes de pintura
intumescent i capa d'acabat segellat, amb un gruix necessari segons massivitat perfil per garantir RF-90. Inclós
certificats de materials i aplicadors.

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

1 C Unitats Longitud m2/m
2 Estintolament 1- 2 HEB-220 2,000 3,000 1,270 7,620 C#*D#*E#*F#
3 Estintolament 2 - 2 HEB-180 2,000 3,000 1,040 6,240 C#*D#*E#*F#
4 Estintolament 3 - 2 HEB-180 2,000 3,000 1,040 6,240 C#*D#*E#*F#
5 Estintolament 4 - 2 HEB-300 2,000 3,000 1,730 10,380 C#*D#*E#*F#
6 Estintolament 5 - 2 HEB-140 2,000 1,300 0,805 2,093 C#*D#*E#*F#
7 Estintolament 6  - 2 HEB-180 2,000 1,300 1,040 2,704 C#*D#*E#*F#
8 Estintolament 8 - 2 HEB-180 2,000 1,500 1,040 3,120 C#*D#*E#*F#
9 Unions 10% P 10,000 3,840 PERORIGEN(

G1:G8, C9)
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TOTAL AMIDAMENT 42,237

6 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

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

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Estintolament 1 2,000 31,500 2,000 1,000 126,000 C#*D#*E#*F#
3 Estintolament 2 2,000 31,500 2,000 1,000 126,000 C#*D#*E#*F#
4 Estintolament 3 2,000 31,500 2,000 1,000 126,000 C#*D#*E#*F#
5 Estintolament 4 2,000 31,500 2,000 1,000 126,000 C#*D#*E#*F#
6 Estintolament 5 2,000 14,000 2,000 1,000 56,000 C#*D#*E#*F#
7 Estintolament 6 2,000 14,000 2,000 1,000 56,000 C#*D#*E#*F#
8 Estintolament 8 2,000 16,000 2,000 1,000 64,000 C#*D#*E#*F#
9 0,000

TOTAL AMIDAMENT 680,000

7 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Estintolament 1 1,000 2,700 2,700 0,500 3,645 C#*D#*E#*F#
3 Estintolament 2 1,000 2,700 2,700 0,680 4,957 C#*D#*E#*F#
4 Estintolament 3 1,000 2,700 2,700 0,680 4,957 C#*D#*E#*F#
5 Estintolament 4 1,000 2,700 2,700 0,840 6,124 C#*D#*E#*F#
6 Estintolament 5 1,000 1,000 2,150 0,500 1,075 C#*D#*E#*F#
7 Estintolament 6 1,000 1,000 2,150 0,680 1,462 C#*D#*E#*F#
8 Estintolament 8 1,000 1,200 2,150 0,680 1,754 C#*D#*E#*F#
9 0,000

TOTAL AMIDAMENT 23,974

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 08  SERRALLERIA

1 PB1D-52WP m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat setinat, amb suport de rodons acer
Ø4mm, fixat mecànicament

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

1 C Unitats Longitud Total
2 Passamà 1,000 0,310 0,310 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
4 11,000 2,710 29,810 C#*D#*E#*F#
5 5,000 0,960 4,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,080 1,080 C#*D#*E#*F#
8 Retalls i colzes P 10,000 3,655 PERORIGEN(

G1:G7,C8)
10 . P 10,000 4,021 PERORIGEN(

G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 44,226

2 BARAN01 m2 Barana de planxa d'acer per pintar de 10 mm de gruix ancorada a cantell d'escala mitjançant ancoratge mb acer
en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclou pintat amb dues capes

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 68

d'imprimació antioxidant.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ESC001 u Subministre i col.locació d'escala per badalot d'instal.lacions formada per estructura perimetral d'acer L14.60.6
mm, paviment de religa recolçat en L30 mm i pasamà quadrat 30.30.3., barana amb tub quadrat 30x30x3 mm a
cota del terrat del badalot Tot el conjunt galvanitzat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ESC002 u Barana perfil en U d'acer inoxidable setinat, per rebre vidre laminar 6+6 mm de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Vidre laminar 6+6 mm.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 09  RAM DE PALETERIA / CARTRÓ-GUIX

1 P6146-AWJ4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

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

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Divisòries nucli escala 1,000 4,720 18,800 88,736 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,250 18,800 79,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,260 6,500 8,190 C#*D#*E#*F#
6 . P 10,000 17,683 PERORIGEN(

G1:G5,C6)
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,509

2 P4FG-EDEN m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de
290x140x50 mm tipus Piera groc o similar, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de calç, amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4
N/mm2

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 CARA SUD T
3 Nou mur 1,000 4,400 0,150 15,900 10,494 C#*D#*E#*F#
4 Matxons de conexió a existent 1,000 0,300 0,300 15,900 1,431 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,300 0,150 15,900 0,716 C#*D#*E#*F#
6 CARA NORD T
7 Nou mur 2,000 4,650 0,150 6,000 8,370 C#*D#*E#*F#
8 Matxons de lligam entre murs 1,000 0,300 0,300 6,000 0,540 C#*D#*E#*F#
9 CARA EST T

10 Nou mur 2,000 9,750 0,150 6,000 17,550 C#*D#*E#*F#
11 Matxons de lligam entre murs 5,000 0,300 0,300 6,000 2,700 C#*D#*E#*F#
12 TAPIAT FORATS EXISTENTS T
13 Planta baixa 1,000 1,850 0,150 3,000 0,833 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,900 0,150 3,000 0,810 C#*D#*E#*F#
15 Planta primera 1,000 0,900 0,150 3,000 0,405 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,000 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
17 Planta segona 1,000 0,900 0,700 3,000 1,890 C#*D#*E#*F#
18 Planta tercera 1,000 1,800 0,500 3,000 2,700 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,500 0,500 3,000 3,750 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,089

3 P653-8KYV 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 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W

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

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Cartró-guix sobre armaris C#*D#*E#*F#
3 Planta baixa 1,000 4,720 4,500 21,240 C#*D#*E#*F#
4 Planta primera 1,000 4,720 1,550 7,316 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona 1,000 4,720 1,580 7,458 C#*D#*E#*F#
6 Planta tercera 1,000 4,720 1,800 8,496 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 . P 10,000 4,451 PERORIGEN(

G1:G7, C8)
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,961

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 10  REVESTIMENTS
Titol 4 01  PAVIMENTS

1 P9VD-DRWQ m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, i
amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Longitud
2 Pl. Baixa 1,000 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#
7 Graonat 1.300 mm 88,000 1,300 114,400 C#*D#*E#*F#
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9 . P 10,000 12,429 PERORIGEN(
G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 136,719

2 P9C2-D49Y m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús exterior

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

1 C Unitats Sup.
2 Replà 1 1,000 2,680 2,680 C#*D#*E#*F#
3 Replà 2- Replà 12 11,000 3,420 37,620 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 4,030 PERORIGEN(

G1:G4, C5)
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,330

3 P9ZA-4ZDF m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

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

1 C Unitats Sup.
2 Replà 1 1,000 2,680 2,680 C#*D#*E#*F#
3 Replà 2- Replà 12 11,000 3,420 37,620 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 4,030 PERORIGEN(

G1:G4, C5)
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,330

4 P9ZA-4ZDH m2 Polit del paviment de terratzo o pedra

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Petjada
3 Pl. Baixa 1,000 3,240 0,300 0,972 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,750 0,300 0,825 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,220 0,300 0,666 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,680 0,300 0,504 C#*D#*E#*F#
8 Graonat 1.300 mm 88,000 1,300 0,300 34,320 C#*D#*E#*F#

10 Frontal
11 Pl. Baixa 1,000 3,240 0,180 0,583 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,750 0,180 0,495 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,220 0,180 0,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,680 0,180 0,302 C#*D#*E#*F#
16 Graonat 1.300 mm 88,000 1,300 0,180 20,592 C#*D#*E#*F#
18 . P 10,000 5,966

TOTAL AMIDAMENT 65,625

5 P9ZA-4ZDI m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra

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

1 C Unitats Longitud Ample
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2 Petjada C#*D#*E#*F#
3 Pl. Baixa 1,000 3,240 0,300 0,972 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,750 0,300 0,825 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,220 0,300 0,666 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,680 0,300 0,504 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Graonat 1.300 mm 88,000 1,300 0,300 34,320 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Frontal C#*D#*E#*F#
11 Pl. Baixa 1,000 3,240 0,180 0,583 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,750 0,180 0,495 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,220 0,180 0,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,680 0,180 0,302 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 Graonat 1.300 mm 88,000 1,300 0,180 20,592 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 . P 10,000 5,966
19 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,625

6 PAV006 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 20 mm de gruix i dimensions 30x10 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Longitud Total
2 Planta baixa 1,000 16,520 16,520 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 1,652 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 18,172

7 P9UA-4Z75 m Sòcol polimèric blanc, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6

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

1 C Unitats Longitud
2 REPLÀ C#*D#*E#*F#
3 Replà pl. baixa 1,000 1,860 1,860 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,330 1,330 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,970 0,970 C#*D#*E#*F#
6 Replà 1 2,000 1,320 2,640 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
8 Replà 2-12 22,000 1,320 29,040 C#*D#*E#*F#
9 11,000 2,600 28,600 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 GRAONS C#*D#*E#*F#
12 Pl. Baixa 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
13 Graons 88,000 0,500 44,000 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 . P 10,000 11,404
16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,444

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
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Titol 3 10  REVESTIMENTS
Titol 4 02  REVESTIMENTS
Titol 5 01  PINTATS

1 P894-4V9L m2 Pintat de barana de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

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

1 C Unitats Sup
2 Barana xapa C#*D#*E#*F#
3 Vertical 2,000 26,630 53,260 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,440 2,880 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Plec superior 2,000 0,770 1,540 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,490 0,980 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Cantells xapa P 5,000 2,963
11 C#*D#*E#*F#
12 . P 10,000 6,222
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,445

2 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

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

1 C Unitats Ample Alçada %
2 Nucli escala interior C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 18,800 0,500 22,560 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,250 18,800 0,500 79,900 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 18,800 0,500 13,160 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,380 18,800 0,500 31,772 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,300 18,800 0,500 12,220 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,880 18,800 0,500 35,344 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,750 18,800 0,500 51,700 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,750 18,800 0,500 44,650 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,720 18,800 0,500 88,736 C#*D#*E#*F#
13 C Unitats Longitud Alçada
14 Cartró-guix sobre armaris C#*D#*E#*F#
15 Planta baixa 1,000 4,720 4,500 21,240 C#*D#*E#*F#
16 Planta primera 1,000 4,720 1,550 7,316 C#*D#*E#*F#
17 Planta segona 1,000 4,720 1,580 7,458 C#*D#*E#*F#
18 Planta tercera 1,000 4,720 1,800 8,496 C#*D#*E#*F#
20 . P 10,000 42,455

TOTAL AMIDAMENT 467,007

3 P89C-3924 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

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

1 C Unitats Longitud Perim
2 Estintolament 1- 2 HEB-220 2,000 3,000 1,270 7,620 C#*D#*E#*F#
3 Estintolament 2 - 2 HEB-180 2,000 3,000 1,037 6,222 C#*D#*E#*F#
4 Estintolament 3 - 2 HEB-180 2,000 3,000 1,037 6,222 C#*D#*E#*F#
5 Estintolament 4 - 2 HEB-300 2,000 3,000 1,732 10,392 C#*D#*E#*F#
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6 Estintolament 5 - 2 HEB-140 2,000 1,300 0,805 2,093 C#*D#*E#*F#
7 Estintolament 6  - 2 HEB-180 2,000 1,300 1,037 2,696 C#*D#*E#*F#
8 Estintolament 8 - 2 HEB-180 2,000 1,500 1,037 3,111 C#*D#*E#*F#

10 Unions P 10,000 3,836 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

12 . P 10,000 4,219
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,411

4 P89G-43TT m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat

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

1 C Unitats Total
2 Previsió 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 P89F-4VW5 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat

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

1 C Unitats
2 Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 10  REVESTIMENTS
Titol 4 02  REVESTIMENTS
Titol 5 02  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1 P815-3FME m2 Enguixat a bona vista sobre parament de nucli de comunicació vertical, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

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

1 C Unitats Ample Alçada %
2 Nucli escala interior C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 18,800 0,500 22,560 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,250 18,800 0,500 79,900 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 18,800 0,500 13,160 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,380 18,800 0,500 31,772 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,300 18,800 0,500 12,220 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,880 18,800 0,500 35,344 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,750 18,800 0,500 51,700 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,750 18,800 0,500 44,650 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,720 18,800 0,500 88,736 C#*D#*E#*F#
13 . P 10,000 38,004
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 418,046

2 REV007 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç
hidràulica 100% natural pura pigmentada amb pigments minerals (pigments de terres), acabat remolinat i
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respectant les planimetries existents, deixant veure el parament base. Tot seguint detalls de projecte i/o
indicacions de la Direcció Facultativa.

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

1 C Unitats Ample Alçada %
2 Nucli escala interior C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 18,800 0,500 22,560 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,250 18,800 0,500 79,900 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 18,800 0,500 13,160 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,380 18,800 0,500 31,772 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,300 18,800 0,500 12,220 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,880 18,800 0,500 35,344 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,750 18,800 0,500 51,700 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,750 18,800 0,500 44,650 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,720 18,800 0,500 88,736 C#*D#*E#*F#
13 . P 10,000 38,004
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 418,046

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 12  TANCAMENTS FIXES
Titol 4 01  TANCAMENT TIPUS DEPLOYÉE

1 DEPL001 m2 Tancament tipus façana ventilada, composta de panells formats per marc d'acer inoxidable i planxa tipus
deployé d'alumini anoditzat color inoxidable setinat (grau d'obertura petit de les cel.les) segons plànols de
projecte. Inclou l'estructura base, primària, secundària formada per perfils en acer inoxidable setinat així com
tots els perfils de remats grafiats. Inclou tots els materials, mermes, i mitjans auxiliars necessaris per la seva
correcta execució. Tot segons plànols i/o directrius de la Direcció Facultativa. La partida inclou l'execució de tres
mòduls com a prototips amb diferent variants de planxa deployé segons directrius de la Direcció Facultativa.

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

1 C Unitats Ample Alçada
2 FAÇANA EST
3 1,000 0,720 1,150 0,828 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,720 1,140 0,821 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,720 1,140 0,821 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,720 1,020 0,734 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,720 1,540 1,109 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,370 3,990 5,466 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,370 2,110 2,891 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,770 2,280 1,756 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,770 3,820 2,941 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,770 3,990 3,072 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,770 2,110 1,625 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,370 2,280 3,124 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,370 3,820 5,233 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,970 3,990 3,870 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,970 2,110 2,047 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,170 2,280 2,668 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,170 3,820 4,469 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,850 3,990 3,392 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,850 2,110 1,794 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,300 3,800 4,940 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,720 2,270 1,634 C#*D#*E#*F#
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24 1,000 0,970 2,270 2,202 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,170 2,270 2,656 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,370 2,270 3,110 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,770 2,270 1,748 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,370 3,280 4,494 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,770 2,270 1,748 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,370 3,280 4,494 C#*D#*E#*F#
31 1,000 0,790 2,260 1,785 C#*D#*E#*F#
32 1,000 0,720 3,740 2,693 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,970 3,580 3,473 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,170 3,360 3,931 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,370 1,410 1,932 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,770 1,100 0,847 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,370 1,950 2,672 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,770 2,660 2,048 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,370 1,940 2,658 C#*D#*E#*F#
40 1,000 0,790 3,240 2,560 C#*D#*E#*F#
42 FAÇANA NORD
43 1,000 1,190 2,270 2,701 C#*D#*E#*F#
44 1,000 1,390 2,270 3,155 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,770 3,280 2,526 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,270 2,270 2,883 C#*D#*E#*F#
47 1,000 1,290 3,280 4,231 C#*D#*E#*F#
48 1,000 1,190 1,290 1,535 C#*D#*E#*F#
49 1,000 1,290 1,390 1,793 C#*D#*E#*F#
50 1,000 0,770 2,310 1,779 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,270 3,320 4,216 C#*D#*E#*F#
52 1,000 1,290 2,310 2,980 C#*D#*E#*F#
54 FAÇANA NORD'
55 1,000 1,190 3,290 3,915 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,190 2,220 2,642 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,790 1,490 1,177 C#*D#*E#*F#
58 1,000 0,790 4,020 3,176 C#*D#*E#*F#
59 1,000 1,370 3,290 4,507 C#*D#*E#*F#
60 1,000 1,370 2,220 3,041 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,790 1,490 1,177 C#*D#*E#*F#
62 1,000 0,790 4,020 3,176 C#*D#*E#*F#
63 1,000 0,790 3,290 2,599 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,790 2,220 1,754 C#*D#*E#*F#
65 1,000 1,390 1,490 2,071 C#*D#*E#*F#
66 1,000 1,390 4,020 5,588 C#*D#*E#*F#
68 FAÇANA EST
69 1,000 3,180 5,690 18,094 C#*D#*E#*F#
70 1,000 2,860 5,690 16,273 C#*D#*E#*F#
71 1,000 3,160 5,690 17,980 C#*D#*E#*F#
72 1,000 2,860 5,690 16,273 C#*D#*E#*F#
73 1,000 2,860 5,690 16,273 C#*D#*E#*F#
74 1,000 3,160 5,690 17,980 C#*D#*E#*F#
75 1,000 2,760 5,690 15,704 C#*D#*E#*F#
77 COBERTA
78 1,000 1,040 2,570 2,673 C#*D#*E#*F#
79 3,000 1,330 2,570 10,254 C#*D#*E#*F#
80 1,000 1,410 2,570 3,624 C#*D#*E#*F#
81 1,000 1,270 2,170 2,756 C#*D#*E#*F#
82 3,000 1,330 2,170 8,658 C#*D#*E#*F#
83 1,000 1,210 2,170 2,626 C#*D#*E#*F#
84 1,000 1,040 2,170 2,257 C#*D#*E#*F#
85 3,000 1,330 2,170 8,658 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 76

86 1,000 1,410 2,170 3,060 C#*D#*E#*F#
87 1,000 1,270 0,720 0,914 C#*D#*E#*F#
88 3,000 1,330 0,720 2,873 C#*D#*E#*F#
89 1,000 1,210 0,720 0,871 C#*D#*E#*F#
91 . P 10,000 33,071

TOTAL AMIDAMENT 363,780

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 13  TANCAMENTS PRACTICABLES
Titol 4 01  TANC PRACTICABLES INTERIORS

1 FUST01 u Fusteria Fi 01
Conjunt porta metàl.lica EI60-C5 per pintar amb panell fix superior, enrasada a parament.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z), maneta amb placa cuadrada de 180x180 m
del programa 2000 inox d'Arcon o similar i barra antipànic de lliscament tipus Quick de Tesa o similar. Acabat
inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FUST02 u Fusteria Fi 02
Armari de registre per al pas d'instal.lacions, amb bastiment de fusta de pi i portes de DM per pintar. Frontisses
ocultes.
Bastiment de fusta de pi de 60x40 mm, portes de DM hidròfug per pintar de 19 mm de gruix i frontisses ocultes
d'acer inox i pany.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FUST03 u Fusteria Fi 03
Porta de fusta EI60-C5 revestida a una cara amb panell de DM per pintar, enrasada a parament de vestíbul.
Maneta amb placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon o equivalent amb frontisses
d'acer inoxidable.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FUST04 u Fusteria Fi 04
Armari sotaescala, amb bastiment de fusta de pi i porta de DM 19 mm per pintar, enrasada a parament de
vestíbul.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FUST05 u Fusteria Fi 05
Llinda i brancals de la porta del muntacàrregues d'acer per pintar de 5 mm de gruix, amb vol de 13 cm sobre el
parament, en previsió de futur revestiment.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de diam 12 mm i resines i fixació llinda a heb180 amb soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FUST06 u Fusteria Fi 06
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral de xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, revestit amb dues
plaques de pladur foc.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, porta metàl.lica contraincendis amb marc
especial de passadís, maneta amb placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcón o
equivalent. Barra antipànic de lliscament tipus quick de Tesa o equivalent acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FUST07 u Fusteria Fi 07
Porta metàl.lica EI60-C5 per pintar.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z), maneta amb placa quadrada de 180x180 mm
del programa 2000 inox d'Arcon o equivalent, barra anti-pànic de lliscament tipus quick de Tesa o equivalent
acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FUST08 u Fusteria Fi 08
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral se xapa d'acer de 5 mm de gruix per pintar.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, porta metàl.lica contraincendis amb marc
especial de passadís, maneta amb placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon. Barra
antipànic de lliscament tipus quick de Tesa o equivalent acabat inox.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FUST09 u Fusteria Fi 09
Porta metàl.lica EI 60-C5.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z), maneta amb placa quadrada de 180x180 mm
del programa 2000 inox d'Arcon o equivalent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P866-ACKL m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre
enllatat de fusta

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

1 C Unitats Total
2 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 13  TANCAMENTS PRACTICABLES
Titol 4 02  TANC PRACTICABLES EXTERIORS

1 FE01 u Fusteria exterior Fe01
Llinda, brancals i marxapeu de la porta del muntacàrregues, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, amb vol de 10
mm sobre el parament exterior.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de diàmetre 12 mm i resines.
Fixació llinda HEB 300 amb soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FE02 u Fusteria exterior Fe02
Finestral format per marc perimetral d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i obertura batent de fusta
d'iroko.
Marc perimetral de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm. Frontisses i tibador d'acer inoxidable setinat, pany
de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6.
Barana de vidre laminar 5+5 mm

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

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

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 79

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FE03 u Fusteria exterior Fe03
3 finestres batents i 2 fixes, de fusta d'iroko (bastiment de 68x68, fulla 68x90, amb vidre aillant.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FE04 u Fusteria exterior Fe04
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable, setinat amb un vidre aïllant fix.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FE05 u Fusteria exterior Fe05
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i una balconera
oscil.lobatent de fusta iroko.
Llinda i ampit d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïilant amb cambra 4+4/12/6.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FE06 u Fusteria exterior Fe06
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable setinat amb vidre aïllant fix i una balconera
oscil.lobatent de fusta d'iroko.
Llinda i ampit d'acer inox setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 14  COBERTA
Titol 4 01  COBERTA PLANA

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 80

1 COB005 kg Perfil en L acer inoxidable setinat
Acer inoxidable S355J segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller. Acabat setinat. Col.locat a l'obra amb soldadura i cargols.

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Perfil perimetral coberta C#*D#*E#*F#
3 L130x65 2,000 4,860 9,720 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,860 19,720 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 . P 10,000 2,944 PERORIGEN(

G1:G5, C6)
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,384

2 P5Z15-4Z33 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 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

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

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Coberta 1,000 9,860 4,860 47,920 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 4,792 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 52,712

3 P712-DXDR m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coberta 1,000 9,860 4,860 47,920 C#*D#*E#*F#
4 Reforç 2,000 9,860 0,700 13,804 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,860 0,700 6,804 C#*D#*E#*F#
7 Sortida instal.lacions 1,000 3,400 0,900 3,060 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,400 1,000 3,400 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,900 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#

11 Reforç minvell 1,000 9,860 0,500 4,930 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,290 0,500 2,645 C#*D#*E#*F#
14 Solapaments, retalls P 20,000 16,873
16 . P 10,000 10,124

TOTAL AMIDAMENT 111,360

4 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coberta 1,000 9,860 4,860 47,920 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Sortida instal.lacions 1,000 3,400 0,900 3,060 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,400 1,000 3,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,900 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 . P 10,000 5,618 PERORIGEN(

G1:G7, C8)

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

AMIDAMENTS Pàg.: 81

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,798

5 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i
de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coberta 1,000 9,860 4,860 47,920 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Sortida instal.lacions 1,000 3,400 0,900 3,060 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,400 1,000 3,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,900 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
8 . P 10,000 5,618 PERORIGEN(

G1:G7,C8)
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,798

6 SORT001 ut Sortida instal.lacions coberta, formada per paret de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, col.locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II; i encadellat ceràmic formant tapa.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 14  COBERTA
Titol 4 02  COBERTA INCLINADA

1 P52D-4V5I m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter
mixt 1:2:10 (teula de recuperació)

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

1 C Unitats Sup
2 Refer coberta 1,300 8,790 11,427 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 1,143 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,570

2 P5Z25-50UW m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort

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

1 C Unitats Sup
2 Refer coberta 1,300 8,790 11,427 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 1,143 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,570

3 P5Z12-4Z6U m2 Formació de pendents amb biguetes de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, intereixos de 0,6 m, llum< 5 m,
de 9,6 a 14,0 kN·m per nervi

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

1 C Unitats Sup
2 Refer coberta 1,300 8,790 11,427 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 1,143 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,570

4 P5Z10-55YQ m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria II, de 290x140x40 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

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

1 C Unitats Sup
2 Refer coberta 2,000 8,790 17,580 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 1,758 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,338

5 P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

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

1 C Unitats Sup
2 Refer coberta 1,300 8,790 11,427 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 1,143 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,570

6 P5ZA0-51FO m Carener ceràmic de teula àrab de recuperació, col·locat amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Longitud Total
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 0,600 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 6,600

7 P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina o teula ceràmica, recolzada sobre coberta existent,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Longitud
2 1,000 9,860 9,860 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
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4 0,000
5 . P 10,000 1,515 PERORIGEN(

G1:G4, C5)
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,665

8 P5ZB1-523R m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb
fixacions mecàniques

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

1 C Unitats Longitud Total
2 Canal interior 1,000 9,860 9,860 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 0,986 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,846

9 COB004 ut Sobreeixdor de planxa de zenc de 2 mm de gruix. Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 15  INSTAL.LACIONS
Titol 4 01  ELEVACIÓ

1 ELEV002 u Subministre i instal.lació d'ascensor / muntacàrregues model ORONA 3G_3037 CARGO o similar.
Grans càrregues, de 36 persones (2700 kg), de càrrega, amb velocitat de 0,3 m/s, 14780 de recorregut
aproximat, 4 parades, 4 accessos, i embarcament i maniobra Selectiva en Baixada Simplex. Accionament
hidràulic per mitjà de dilindre/s alimentats per grup de força oleo dinàmic.
Cabina ORONA de Gama P CARGO o similar, amb paret de fons amb recobriment inoxidable, paret lateral amb
botonera recobriment inoxidable i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable, pasamans inoxidable,
terra de PVC-High SC05 o similar, botonera en Acer Inoxidable Plus, UP_61, embocadures y frontal Acer
Inoxidable (Plus) i sòcols d'alumini.
A cabina, panell de comandaments amb pulsadors ORONA 3G o similar Series circular amb Braille resistenta a
aigua (IPX3, segons EN81_71 d'ascensor resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb
indicador de posició Matriu de Punts, indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació
bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de Cabina Central 6 Fulles en Acer Inox (Plus) de
2400 x 2600 mm. Cortina fotoelèctrica. Sistema de bloqueig de botons amb clau.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes unidireccionals, amb fletxe direccionals a la resta de plantes, amb
botonera a paret i pulsador ORONA 3G o similars circulars resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i
antivandàlics (categoria 1). 4 portes pis Central en Acer Inox (Plus) de 2400 x 2600 mm.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
Titol 3 15  INSTAL.LACIONS
Titol 4 02  EVACUACIÓ

1 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

1 C Unitats Longitud Total
2 Baixant interior armari 1,000 18,800 18,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Colzes, retalls P 10,000 2,380 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
7 . P 20,000 5,236 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 31,416

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 00  MITJANS AUXILIARS

1 BAST002 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge, desmuntatge i amortització de lloguer de bastida tubular
metàl·lica formada per bastiment de 70 cm i alçària <=200 cm, amb bases regulables tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i
xarxa de protecció de poliamida, col·locada a les diferents cares i exteriors i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km,
així com la regularització de la base de suport, si fos necessària.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 01  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES I REPICATS

1 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 C Unitats Longitud Total
2 Canaló embegut
3 1,000 27,800 27,800 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 2,780 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,580

2 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Alçada
2 Façana sud 1,000 14,310 18,550 265,451 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,050 11,060 288,113 C#*D#*E#*F#
4 Retorn 1,000 9,730 12,210 118,803 C#*D#*E#*F#
6 Pedra
7 C Unitats Ample Alçada
8 -1,000 4,940 6,810 -33,641 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 0,750 7,520 -5,640 C#*D#*E#*F#

10 -1,000 1,000 10,380 -10,380 C#*D#*E#*F#
11 -1,000 3,010 0,910 -2,739 C#*D#*E#*F#
12 -24,000 1,580 1,200 -45,504 C#*D#*E#*F#
13 -1,000 3,100 5,260 -16,306 C#*D#*E#*F#
15 . P 10,000 55,816

TOTAL AMIDAMENT 613,973

3 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Total
2 Façana sud 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica o maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 C Unitats Sup Gruix
2 Retorn C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,690 0,150 0,854 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 0,085 PERORIGEN(

G1:G4, C5)
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,939

5 P214Q-4RQ7 m Enderroc de ràfec de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Total
2 Previsió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 1,000 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 P214Q-4RPI m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

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

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Coberta 1,000 27,800 1,000 27,800 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 2,780 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
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TOTAL AMIDAMENT 30,580

7 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

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

1 C Unitats Longitud
2 Baixant 2,000 8,500 17,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 1,700 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 18,700

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 02  TRANSPORT DE RUNES

1 DES001 m3 Desenrunament interior edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats
2 Canaló P214Q-4RQ1 1,000 27,800 0,250 6,950 C#*D#*E#*F#
3 Repicat P2142-4RMJ 1,000 558,160 0,030 16,745 C#*D#*E#*F#
4 Finestres P2140-4RRC 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 Mur P2140-4R04 0,854 0,854 C#*D#*E#*F#
6 Ràfec P214Q-4RQ7 1,000 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
7 Baixant P21G1-4RU1 1,000 17,000 0,250 4,250 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Esponjament P 20,000 11,060
13 . P 10,000 6,636
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,995

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU5O m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos 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)

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

1 C Unitats
2 Canaló P214Q-4RQ1 1,000 27,800 0,250 6,950 C#*D#*E#*F#
3 Repicat P2142-4RMJ 1,000 558,160 0,030 16,745 C#*D#*E#*F#
4 Finestres P2140-4RRC 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 Mur P2140-4R04 0,854 0,854 C#*D#*E#*F#
6 Ràfec P214Q-4RQ7 1,000 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
7 Baixant P21G1-4RU1 1,000 17,000 0,250 4,250 C#*D#*E#*F#
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8 C#*D#*E#*F#
9 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Esponjament P 20,000 11,060
13 . P 10,000 6,636

TOTAL AMIDAMENT 72,995

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 04  RAM DE PALETERIA

1 P5ZE0-6P2D m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm,
decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Longitud
2 Previsió reparació ràfec 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 0,500 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 5,500

2 PAL001 u Retirada perfils metàl.lics ancorats a façana, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Retorn 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P8J4-475R m Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix,
col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Longitud Total
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P4F9-AJRD u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

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

1 C Unitats Total
2 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 P4F9-AJRC u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Total
2 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 P4FG-EDEN m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de
290x140x50 mm tipus Piera groc o similar, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de calç, amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4
N/mm2

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

1 C Unitats Sup Gruix
2 Façana sud
3 Retorn 1,000 23,440 0,150 3,516 C#*D#*E#*F#
4 Obertures 1,000 4,320 0,150 0,648 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,260 0,150 0,639 C#*D#*E#*F#
7 . P 10,000 0,480 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 5,283

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 05  REVESTIMENTS

1 REV004 m2 Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació de raig d'aigua a pressió i raspall. Tot seguint indicacions de
la Direcció Facultativa.

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

1 C Unitats Ample Alçada
2 FAÇANA SUD
3 Façana sud 1,000 14,310 18,550 265,451 C#*D#*E#*F#
4 1,000 26,050 11,060 288,113 C#*D#*E#*F#
5 Retorn 1,000 9,730 12,210 118,803 C#*D#*E#*F#
7 . P 10,000 67,237 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 739,604

2 REV005 m2 Remullat i arrebossat escardejat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç hidràulica 100% natural pura. Tot seguint indicacions de la Direcció Facultativa.

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

1 C Unitats Ample Alçada
2 FAÇANA SUD
3 Façana sud 1,000 23,750 8,820 209,475 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 20,948 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 230,423

3 REV006 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, col·locada amb morter de calç
hidràulica 100% natural pura

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

1 C Unitats Ample Alçada
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2 FAÇANA SUD C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 23,750 8,820 209,475 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 20,948 PERORIGEN(

G1:G4, C5)
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,423

4 REV007 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç
hidràulica 100% natural pura pigmentada amb pigments minerals (pigments de terres), acabat remolinat i
respectant les planimetries existents, deixant veure el parament base. Tot seguint detalls de projecte i/o
indicacions de la Direcció Facultativa.

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

1 C Unitats Ample Alçada
2 FAÇANA SUD
3 Façana sud 1,000 14,310 18,550 265,451 C#*D#*E#*F#
4 1,000 26,050 11,060 288,113 C#*D#*E#*F#
5 Retorn 1,000 9,730 12,210 118,803 C#*D#*E#*F#
7 C Unitats Ample Alçada
8 Portal 1 -1,000 4,940 6,810 -33,641 C#*D#*E#*F#
9 Porta 1 -1,000 3,100 5,260 -16,306 C#*D#*E#*F#

11 Percentatge "A origen" P 10,000 62,242

TOTAL AMIDAMENT 684,662

5 P87C-610S m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb previ buidat i
neteja del material dels junts. Tot seguint indicacions de la Direcció Facultativa.

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

1 C Unitats Ample Alçada
2 FAÇANA SUD C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 14,310 18,550 265,451 C#*D#*E#*F#
4 1,000 26,050 11,060 288,113 C#*D#*E#*F#
5 Retorn 1,000 9,730 12,210 118,803 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C Unitats Ample Alçada
8 Portal 1 -1,000 4,940 6,810 -33,641 C#*D#*E#*F#
9 Porta 1 -1,000 3,100 5,260 -16,306 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Percentatge "A origen" P 10,000 62,242
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 684,662

6 REV010 m2 Estuc tradicional calç aèria i sorra de marbre, tenyit amb pigments minerals, aplicat amb tre capes. Acabat amb
textura lliscada.

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

1 C Unitats Ample Alçada
2 FAÇANA SUD C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 23,750 8,820 209,475 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 . P 10,000 20,948 PERORIGEN(

G1:G4, C5)
6 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 230,423

7 REV009 pa Partida alçada d'abonament íntegre per reparació amb morter de calç de cornisa i emmarcat d'obertures amb
morter de calç, segons detalls i/o indicacions de la Direcció Facultativa. Inclou tots els materials, treballs i
mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P874-4UBX m2 Neteja de parament vertical de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió

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

1 C Unitats Ample Alçada Total
2 Façana Sud
3 1,000 4,940 6,810 33,641 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,750 7,520 5,640 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 10,380 10,380 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,010 0,910 2,739 C#*D#*E#*F#
7 24,000 1,580 1,200 45,504 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,100 0,710 2,201 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,400 4,430 3,544 C#*D#*E#*F#

11 . P 10,000 10,365

TOTAL AMIDAMENT 114,014

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 06  COBERTA

1 COB001 m Capa regularització prèvia làmina de morter de ciment 1:6 de 2-3 cm de gruix

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Ràfec 1,000 27,800 1,000 27,800 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 2,780 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,580

2 COB002 m Impermeabilització de canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària amb làmina de betum modificat LBM (SBS)
50/G FP 150 g/m2

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

1 C Unitats Longitud
2 1,000 27,800 27,800 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 2,780 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,580

3 P52D-4V55 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color variable, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coberta 1,000 27,800 1,000 27,800 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 2,780 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,580

4 P5ZB1-H8M2 m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament, col·locada amb
fixacions mecàniques

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

1 C Unitats Longitud
2 1,000 27,800 27,800 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 2,780 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,580

5 P5ZH0-52FE u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent

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

1 C Unitats Total
2 Baixants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 COB003 u Sobreixodor de planxa d'alumini de 3 mm de gruix i dimensions 45x15x5 cm. Tot segons detall de projecte i/o
indicacions de la direcció Facultativa. Inclou tots els materials i elements necessaris per la seva correcta
execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P528-4SB0 u Reparació puntual de teulada amb la recol·locació de teula solta amb morter mixt 1:2:10

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

1 C Unitats
2 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina o teula ceràmica, recolzada sobre coberta existent,
col·locades amb morter mixt 1:2:10
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Retorn 1,000 9,990 9,990 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 . P 10,000 0,999 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,989

9 P712-DXDR m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Reforç minvell 1,000 9,990 0,500 4,995 C#*D#*E#*F#
4 Solapaments, retalls P 20,000 0,999 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
6 . P 10,000 0,599 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 6,593

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 07  INSTAL.LACIONS
Titol 4 01  EVACUACIÓ

1 BAIXANT01 m Baixant de tub de planxa d'alumini amb unió plegada de DN125 i 1 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament a obra amb brides metàl.liques

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

1 C Unitats Longitud
2 Baixant 2,000 8,500 17,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Colzes i unions P 10,000 1,700 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#
6 . P 10,000 1,870 PERORIGEN(

G1:G5, C6)
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,570

2 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

1 C Unitats Longitud
2 Baixant 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Colzes i unions P 10,000 0,800 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 C#*D#*E#*F#
6 . P 10,000 0,880 PERORIGEN(

G1:G5, C6)
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7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,680

3 CONNEX01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per treballs de reparació de baixant i la seva connexió a xarxa de
clavegueram.
Inclou l'enderroc de mur necessari i la seva reconstrucció posterior per tal de descobrir el tram de baixant
encastat a façana.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 07  INSTAL.LACIONS
Titol 4 02  TELECOMUNICACIONS

1 TELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions de telecomunicacions de façana

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 07  INSTAL.LACIONS
Titol 4 03  ELECTRICITAT

1 ELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions elèctriques de façana

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD
Titol 3 07  INSTAL.LACIONS
Titol 4 04  ENLLUMENAT

1 ENLLUM01 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions enllumenat de façana

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

EUR
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1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 19  CONTROL DE QUALITAT

1 CONTROL u Control de qualitat, a decidir per la DF, amb un import màxim de l'1% del PEM, a càrrec de l'empresa
adjudicatària de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 20  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 01  PROTECCIONS DEL COS

1 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de
subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 P147W-65NF u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

11 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 20  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 02  ROBA DE TREBALL

1 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 P148B-EQEJ u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 20  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES
Titol 4 01  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

1 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 P151A-45RG m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 P151N-484M m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del
sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

8 P151Q-EQFD m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 20  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES
Titol 4 02  ELEMENTS AUXILIARS PER PROTECCIONS COL.LECTIVES
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1 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 20  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES
Titol 4 03  EQUIPAMENT

1 PQUA-7B4F u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 PQUA-7B49 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
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AMIDAMENT DIRECTE 64,000

9 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST ACABATSINST
Capítol 20  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  MESURES PREVENTIVES

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

2 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 00 TREBALLS AUXILIARS

1 ARQ001 pa Partida Alçada supervisió arqueòleg
Partida Alçada d'abonament íntegre per supervisió arquèoleg director
de buidats o extraccions de terres i runes, supervisió de treballs en
façanes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final.
Inclou redacció informe final. (P - 47)

1.360,10 1,000 1.360,10

TOTAL Capítol 01.00 1.360,10

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 00 MITJANS AUXILIARS

1 CARRETO d Partida alçada d'abonament integre per lloguer de carretó
autopropulsat de capacitat 1 m3 (P - 57)

2.099,00 1,000 2.099,00

2 CARRET02 d Partida alçada de lloguer carretó elevador (P - 58) 2.744,00 1,000 2.744,00

3 BAST001 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge, desmuntatge i
amortització de lloguer de bastida tubular mòbil, formada per bastiment
de 70 cm i alçària <=200 cm, amb rodes, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim 60 cm,
escala d'accés i baranes laterals. Inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim
de 20 km. (P - 51)

364,92 1,000 364,92

TOTAL Titol 3 01.01.00 5.207,92

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 01 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES I REPICATS

Titol 4 01 REPICATS REVESTIMENTS

1 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 188)

12,89 81,208 1.046,77

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 1.046,77

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 01 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES I REPICATS

Titol 4 02 ENDERROCS PAVIMENTS

1 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 191)

6,45 485,661 3.132,51

2 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 189)

10,74 26,400 283,54

3 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 190)

137,54 51,206 7.042,87
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4 END001 m3 Enderroc rampa de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre contenidor o camió.
Inclou tots aquells treballs, mitjans auxiliars necessaris per la seva
correcta execució. (P - 96)

126,77 6,181 783,57

5 SERR004 u Retirada de catifa. Inclou tots els treballs i mitjans necessaris per la
seva correcta execució. (P - 309)

97,18 1,000 97,18

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 11.339,67

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 MOV001 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora i terres deixades a la vora. (P - 157)

10,37 238,489 2.473,13

2 P2243-53AB m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 200)

2,15 663,546 1.426,62

3 P221E-AWE4 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 199)

14,25 95,993 1.367,90

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 5.267,65

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4 02 TRANSPORT DE TERRES I RUNES

1 K2R450E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.
(P - 143)

20,76 280,970 5.832,94

2 K2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres (P - 141) 36,28 120,416 4.368,69

3 DES001 m3 Desenrunament interior edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 75)

32,23 140,403 4.525,19

4 DES002 m3 Desenrunament interior edifici amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor (P - 76)

6,67 54,901 366,19

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 15.093,01

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4 03 SUBMINISTRAMENT DE TERRES I GRAVES

1 P924-DX74 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 239)

8,66 529,958 4.589,44

2 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 201)

30,41 76,794 2.335,31
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3 FORM001 ml Formigonat tub clavegueram en zones de pas de vehicles (P - 121) 35,56 28,270 1.005,28

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 7.930,03

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU5O m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos 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) (P - 202)

15,98 165,737 2.648,48

TOTAL Titol 3 01.01.03 2.648,48

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 04 RAM DE PALETERIA

1 P6180-5QG6 m2 Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, 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 (P - 222)

29,07 20,186 586,81

2 PAL002 u Treballs preparatoris de paleteria per substitució de finestres situades
a pl. entresòl., de dimensions aproximades 80 x 140 cm.
Inclou desmuntatge de finestra existent, enderroc d'ampit i
regularització amb morter de calç d'ampit, brancals i dintell.
Inclou tots els materials i mitjans necessaris per la seva correcta
execució. (P - 252)

158,77 9,000 1.428,93

TOTAL Titol 3 01.01.04 2.015,74

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 05 REVESTIMENTS

1 REV004 m2 Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació de raig d'aigua a
pressió i raspall. Tot seguint indicacions de la Direcció Facultativa. (P -
299)

2,50 81,208 203,02

2 P87C-610S m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç
1:4 amb colorant, amb previ buidat i neteja del material dels junts. Tot
seguint indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 230)

11,06 81,208 898,16

3 REV007 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç hidràulica 100% natural pura
pigmentada amb pigments minerals (pigments de terres), acabat
remolinat i respectant les planimetries existents, deixant veure el
parament base. Tot seguint detalls de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 302)

25,00 81,208 2.030,20

4 P892-4UDB m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de
separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes

33,39 20,000 667,80

EUR
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d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 231)

5 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb
arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3
m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
(P - 227)

46,82 10,000 468,20

6 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 236)

7,12 685,665 4.881,93

7 OBERT01 u Repicat d'enmarcat d'obertures existents al claustre.
Repicat del revestiment que forma el perimetre de l'obertura i refer els
brancals, la llinda i l'ampit amb morter de calç.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 158)

166,96 7,000 1.168,72

TOTAL Titol 3 01.01.05 10.318,03

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 06 PAVIMENTS

1 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat
remolinat mecànic amb pols de quars, i part proporcional de junts de
dilatació i retracció (P - 244)

27,45 28,842 791,71

2 P7A3-5QH5 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 225)

1,66 604,270 1.003,09

3 P93M-3G1U m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (P -
241)

28,53 554,015 15.806,05

4 P9Z3-DP86 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 247)

4,99 664,818 3.317,44

5 PAV001 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 40 mm
de gruix i dimensions 30x10 cms, col.locades a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 (P - 253)

91,92 417,802 38.404,36

6 PAV002 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus Sènia de 60 mm
de gruix i dimensions 30x10 cms, col.locades a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 (P - 254)

102,42 8,503 870,88

7 PAV003 m2 Paviment de peces de pedra natural abuixardat tipus Sènia de 60 mm
de gruix i dimensions 30x10 cms, amb ranura de 1x1 cm en el sentit
longitudinal, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P -
255)

108,61 42,086 4.570,96

8 PAV004 m2 Marxapeu de peça de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 40 mm
de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 256)

101,83 0,462 47,05

9 P9D3-35T3 m2 Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 30x30 cm,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. (Material de
recuperació) (P - 243)

33,48 34,056 1.140,19

10 PAV005 ut Treballs de paleteria per l'accés instal.lacions a l'interior de vestíbuls.
Inclou repicat del paviment actual, obertura de rasa de 60x40 cm amb
mitjans manuals, obertura de mur, formació de llosa base de formigó i
reposició del paviment tipus terratzo, així com tots els materials i
mitjans necessaris per la seva execució. (P - 257)

1.531,42 3,000 4.594,26

TOTAL Titol 3 01.01.06 70.545,99

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE
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Titol 3 07 SERRALLERIA

Titol 4 01 PAVIMENTS

1 SERR001 u Subministre i col.locació de graonat format per xapa d'acer galvanitzat
de 12 mm de gruix, ancorada a obra amb tac químic de diàmetre 16
mm amb volandera i femella. Inclou tots els materials, treballs i mitjans
auxiliars necessaris per la seva execució. (P - 306)

672,29 1,000 672,29

2 SERR010 u Prolongació de rampa, mitjançant subministre i col.locació de platina
perimetral d'acer inoxidable setinat de 8 mm de gruix, formació de dau
de fonamentació de formigó armat HA-25/P/20/I amb malla inferior
150x150x12, subministre i col.locació de 3 diam 25 soldats a rampa
existent. Tot acabat amb paviment de formigó de 15 cm de gruix amb
malla 150x150x6mm acabat remolinat mecànic i pols de quars,
igualant l'acabat amb la rampa existent. Inclou tots els treballs,
materials i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució.
Tot segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 314)

4.126,45 1,000 4.126,45

3 X000013 ml Subministre i col·locació de peça de remat de paviment entre
materials, amb perfil d'acer inoxidable setinat de 60 mm d'alçada i 8
mm de gruix, ancorat a solera de formigó mitjançant resina
bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 329)

34,20 384,318 13.143,68

4 X000014 ml Subministre i col.locació de peça de remat de paviment entre paviment
de pedra natural i tova ceràmica, amb perfil d'acer inoxidable setinat
conformat de 300 mm d'alçada i 8 mm de gruix. Ancorat a solera de
formigó mitjançant resina bicomponent.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 330)

109,55 20,944 2.294,42

TOTAL Titol 4 01.01.07.01 20.236,84

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 07 SERRALLERIA

Titol 4 02 REGISTRES INSTAL.LACIONS

1 SERR007 u Conjunt de tancament per armaris instal.lacions situats a planta baixa,
format per bastiment amb perfils L50 inoxidable fixat a sostre i envans,
portes amb subestructura de tub quadrat d'acer inoxidable 40.3, xapa
tipus deployée d'alumini anoditzat color inoxidable d'acer inoxidable
setinat poc estirat i frontisses d'acer inoxidable setinat, manetes i pany
de companyies. Tot segons detalls de projecte i/o indicacions de la
direcció facultativa. Inclou tots els treballs,materials i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució. (P - 311)

5.829,08 1,000 5.829,08

2 SERR009 u Registre per pas d'instal.lacions format per porta de planxa preformada
d'alumini anoditzat de 3 mm de gruix de 2 fulles batents d'1,05m de
llum de pas i 2,10 d'alçària de pas. Bastiment de tub d'acer pintat de
80x40 i tub de 40x40. Inclou la sectorització de forjat amb formigó i tots
els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta
execució. Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció
Facultativa. (P - 313)

1.507,39 1,000 1.507,39

TOTAL Titol 4 01.01.07.02 7.336,47

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 07 SERRALLERIA

EUR
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Titol 4 03 TANCAMENTS PRACTICABLES

1 SERR002 u Desmuntatge de portes de grans dimensions de dimensions
aproximades 3,60 x 4,00 d'alçada, de perfileria d'acer, conservant el
tancament de vidre superior existent. Inclou tots els elements i mitjans
auxiliars pel seu desmuntatge així com la gestió de residus. (P - 307)

1.055,79 1,000 1.055,79

2 SERR003 u Desmuntatge i recol.locació porta accés vestíbul de dimensions
aproximades 2.40 x 2.10 d'alçada de perfileria d'acer. Inclou
subministre i muntatge d'HEB100 formant nou dintell i recol.locació de
la porta, així com tots els treballs de repàs der ram de paleteria i pintor
necessaris. (P - 308)

1.336,42 1,000 1.336,42

3 SERR005 u Subministre i col.locació marc en acer inoxidable setinat per vidre 5+5
mm, seguint detalls de projecte i/o indicacions de la Direcció
Facultativa. (P - 310)

352,00 1,000 352,00

4 SERR008 u Subministre i col.locació de marc perimetral de xapa d'acer galvanitzat
de 8 mm, passamà inferior de suport d'acer galvanitzat de 8 mm,
frontisses i tibador d'acer inoxidable setinat, perfileria per subjecció de
vidre, col.locat amb varilles d'acer ancorades amb resina epoxi
bicomponent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars per la seva correcta
execució. (P - 312)

911,89 9,000 8.207,01

TOTAL Titol 4 01.01.07.03 10.951,22

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 07 SERRALLERIA

Titol 4 04 VIDRES

1 PC17-5GP5 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de
lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 260)

77,47 6,546 507,12

2 PC1H-5CU7 m2 Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color
estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 261)

64,14 2,695 172,86

TOTAL Titol 4 01.01.07.04 679,98

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 08 FUSTERIA

1 FUST002 u Fusteria exterior practicable, muntat a obra, per a un buit d'obra
aproximat de 25-45 x 120-160 cm, amb finestra de fusta massissa
tipus iroko de 7x12 cm de gruix, d'una o dues fulles batents,
col.locades amb perns roscats de 14, cremona encastada GU, junta
perimetral d'estanqueitat HOPPE Secustik, bastiment de 7x7 cm de
gruix, col.locat sobre premarc, classificació mínima 3 8A C4 segons
normes. Acabat amb insecticida i oli de teka. (P - 124)

260,49 9,000 2.344,41

TOTAL Titol 3 01.01.08 2.344,41

EUR
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Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 01 EVACUACIÓ

1 PD73-F1MK m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 264)

20,22 126,841 2.564,73

TOTAL Titol 4 01.01.09.01 2.564,73

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ

Titol 5 01 PLANTA A. DETALL ZONA 1

1 BCALOR70 U Subministre d'una bomba de calor mínim de 70kW tèrmics nominals
amb un màxim de 35kWe, equipat amb mòdul hidònic, arrencador
electrònic del compressor i bomba d'aigua de cabal variable. Disposarà
de possibilitat de telegestió en bus normalitzat. El preu inclou el
transport i els mitjans necessàris per acostar-la fins al punt
d'instal·lació i la posta en marxa per part del fabricant. El preu inclou
els accessoris necessaris per a un muntatge complet, fins i tot la
canalització dels condensats a desaigüa per evitar tenir el terra glaçat
a l'hivern (P - 53)

17.477,93 1,000 17.477,93

2 VAS150 U Subministre i muntatge d'un vas d'expansió de 150L de capacitat i
Pmàx de 5 atm amb peu per muntar recolzat a terra, connector M1 i
amb membrana d'expansió fixa apte per instal·lacions de climatització.
El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per connectar-ho
totalment (P - 324)

214,02 1,000 214,02

3 MAN100 U Subministre, instal·lació d'un manòmetre de glicerina DN100 en caixa
d'acer inoxidable amb amb un rang de medició d'entre 0-4bar.
Incorpora una aixeta porta-manòmetre PN16 i amb una brida de
control D40 (P - 153)

65,15 1,000 65,15

4 VSE35R U Subministre i muntatge d'una vàlvula de seguretat DN 1/2x3/4 PN10
de regulació fixa a 3.5atm executada en llautó. Acoblament
femella-femella. Temperatura de treball entre -10 i 120ºC. El preu
inclou els accessoris que puguin fer falta (P - 328)

44,01 1,000 44,01

5 VMA-BO25R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos
de llautó DN25, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de
treball màximes de 120ºC. El preu inclou els accessoris que puguin fer
falta (P - 325)

30,98 1,000 30,98

6 FE50A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte realitzat en ferro sense
soldadurest de 50mm amb aïllament d'escuma elastomèrica de 40mm
de gruix. El preu inclou els accessoris per fixar-lo a la ubicació i els
accessoris que puguin fer falta per adaptar-lo al traçat (P - 115)

40,70 8,100 329,67

7 COLECTOR3T U Subministre i muntatge d'un col·lector d'anada i retorn de ferro DN125,
aïllat per la connexió de la caldera al dipòsit d'inèrcia segons
necessitats de l'emplaçament. El preu inclou la soporteria, l'aillament
amb un gruix de 40mm d'escuma elastomèrica, i els picatges i
adatacions que siguin necessàries per poder-se connectar als
elements i a la bomba circuladora (P - 70)

493,35 1,000 493,35

8 FE65A40 m Subministre i muntatge d'un tram de conducte realitzat en ferro sense
soldadurest de 65mm amb aïllament d'escuma elastomèrica de 40mm
de gruix. El preu inclou els accessoris per fixar-lo a la ubicació i els

47,51 2,700 128,28

EUR
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accessoris que puguin fer falta per adaptar-lo al traçat (P - 117)

9 VMO3X65B U Subministre i instal·lació d'una vàlvula de 3 vies amb brides de foneria
gris DN65 PN16 de característica linial. L'eix i l'obturador son d'acer
inoxidable amb juntes d'EPDM. Temperatures de funcionament entre
-10 i 150ºC. Motoritzada per l'ajust de la temperatura del terra radiant.
Incorpora un servomotor alimentat a 24V DC/AC capaç de
desenvolupar 2500N i amb control de tensió 0-10V. Tots els
accessoris, font d'alimentació i connectors estan inclosos (P - 327)

1.106,10 2,000 2.212,20

10 COLECTOR1I U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb
una entrada i 6 sortides en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes
d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla
elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor DN75 i
les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament.
El preu inclou la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de
40mm d'escuma elastomèrica, els picatges i adatacions que siguin
necessàries per poder-se connectar als elements i a les bombes
circuladores (P - 66)

940,24 1,000 940,24

11 COLECTOR2I U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb
una entrada i 3 sortides en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes
d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla
elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor DN75 i
les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament.
El preu inclou la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de
40mm d'escuma elastomèrica, els picatges i adatacions que siguin
necessàries per poder-se connectar als elements i a les bombes
circuladores (P - 68)

652,36 1,000 652,36

12 COLECTOR1R U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb
una sortida i 6 entrades en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes
d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla
elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor DN75 i
les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament.
El preu inclou la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de
40mm d'escuma elastomèrica, els picatges i adatacions que siguin
necessàries per poder-se connectar als elements i a les bombes
circuladores (P - 67)

959,26 1,000 959,26

13 COLECTOR2R U Subministre i muntatge d'un col·lector complet en ferro DN250 amb
una entrada i 3 sortides en tub de ferro DN75. Pintat amb 2 capes
d'imprimació i cobertura anti-òxid, aïllat tèrmicament amb coquilla
elastomèrica de 40mm de gruix, per la connexió del distribuïdor DN75 i
les aspiracions de les bombes segons necessitats de l'emplaçament.
El preu inclou la construcció, la soporteria, aillament amb un gruix de
40mm d'escuma elastomèrica, els picatges i adatacions que siguin
necessàries per poder-se connectar als elements i a les bombes
circuladores (P - 69)

707,32 1,000 707,32

14 DISTRIB-R1 U Subministre i muntatge d'un distribuïdor per la impulsió del circuit
tèrmic que enllaça el dipòsit d'inèrcia i el col·lector. Realitzar en tub de
ferro DN125 i pintat amb 2 capes d'imprimació i cobertura anti-òxid,
aïllat amb escuma elastomèrica de 40mm de gruix. El preu inclou la
soporteria, els picatges i adatacions que siguin necessàries per
poder-se connectar als elements (P - 80)

536,29 1,000 536,29

TOTAL Titol 5 01.01.09.02.01 24.791,06

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ

Titol 5 02 PLANTA A. MITJA ALÇADA ZONA 5

1 PPR63T un Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T a 90º
electrosoldable per a tubs de PP-R DN40. El preu inclou la
comprovació de la soldadura i l'aïllament de l'accessori (P - 279)

74,54 2,000 149,08

EUR
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2 PPR63L un Subministre, muntatge i soldat d'un colze de 90º electrosoldable per a
tubs de PP-R DN63. El preu inclou la comprovació de la soldadura i
l'aïllament de l'accessori (P - 278)

11,45 2,000 22,90

3 PPR63FV m Subministre i estesa de d'un conducte de polipropilè reticulat reforçat
amb fibra de vidre. Pressió màxima de 6 bar i diàmetre DN63.
Temperatura de treball entre -10 i 95ºC, apte per treballs en calefacció
i refrigeració. El preu inclou els accessoris i fixacions pel muntatge en
superfície o encastat i pel control de les dilatacions (P - 280)

25,59 12,000 307,08

4 VMA-BO50R U Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos
de llautó DN50, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de
treball màximes de 120ºC. El preu inclou els accessoris que puguin fer
falta (P - 326)

72,21 2,000 144,42

5 PE32 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i
Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements
adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres
perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al
5% en longitud (P - 266)

5,62 23,500 132,07

6 FOR-SCO U Treballs necessaris per executar la sortida dels condensats d'una
màquina de fred que no es consideren incorporats a les partides
genèriques d'estesa o d'instal·lació de la màquina. El preu unitari,
incorpora la feina i aquell material que permeti la finalització dels
treballs com per exemple el sifó registrable (P - 123)

31,47 1,000 31,47

TOTAL Titol 5 01.01.09.02.02 787,02

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 01 PREINSTAL.LACIÓ SOTERRADA

1 PG2N-EUJD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 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 - 273)

2,56 514,219 1.316,40

2 PG2N-EUJB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 272)

1,94 127,459 247,27

3 PG2N-EUJQ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 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 - 274)

2,26 274,507 620,39

TOTAL Titol 5 01.01.09.03.01 2.184,06

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 01 PLANTA A. ZONA 0

1 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de
comprovació. El preu inclou la comprovació de la resistència de terres i
la generació d'un informe amb el resultat de la mesura (P - 73)

33,18 1,000 33,18

EUR
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2 PVC160 m Subministre i muntatge d'un conducte recte de PVC DN160 amb junta
enganxada (P - 296)

15,75 2,000 31,50

3 PVC160X90 U Subministre i muntatge d'un accessori a 90º de PVC per a DN160 amb
junta enganxada (P - 297)

33,08 2,000 66,16

4 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 8,000 71,04

5 3G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del
tipus RVK 3x6mm2 amb terres lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 26)

6,08 10,000 60,80

6 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del
tipus RZ1-K 1x16mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem. (P - 14)

5,72 4,000 22,88

7 PEDC75 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN75 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 270)

7,18 2,000 14,36

8 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 36)

17,57 4,000 70,28

9 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 5x6mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 41)

6,84 4,000 27,36

10 4X25 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x25mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 35)

10,72 6,000 64,32

11 1G50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 1x50mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem. (P - 15)

7,75 6,000 46,50

12 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica
lliure d'halògens, estanca IP55 de dimensions 100x100x55. La tapa es
fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors (P
- 59)

26,22 1,000 26,22

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.01 534,60

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 02 PLANTA A. ZONA 1

1 FE60X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 60x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 116)

32,04 1,500 48,06

2 5G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 5x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 40)

9,69 9,500 92,06

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.02 140,12

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

PRESSUPOST Pàg.: 11

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 03 PLANTA A. ZONA A2

1 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 2,000 17,76

2 2X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 2x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem. (P - 22)

5,80 2,000 11,60

3 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del
tipus RZ1-K 1x16mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem. (P - 14)

5,72 2,000 11,44

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.03 40,80

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 04 PLANTA A. ZONA 3

1 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 114)

54,34 6,000 326,04

2 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de
comprovació. El preu inclou la comprovació de la resistència de terres i
la generació d'un informe amb el resultat de la mesura (P - 73)

33,18 1,000 33,18

3 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció
per instal·lacions de terres. el preu incorpora els accessoris que puguin
ser necessaris per deixar acabada la instal·lació (P - 74)

7,00 5,000 35,00

4 PEDC63 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN63 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 269)

6,76 16,000 108,16

5 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 32,000 284,16

6 PEDC50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN50 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 268)

6,50 20,000 130,00

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.04 916,54

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 05 PLANTA A. ZONA 4

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 12

1 160M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic termomagnètic de 4
pols per una corrent màxima de 160A en caixa modelada en plàstic. El
preu inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 11)

579,17 2,000 1.158,34

2 PVC160X90 U Subministre i muntatge d'un accessori a 90º de PVC per a DN160 amb
junta enganxada (P - 297)

33,08 2,000 66,16

3 PEDC75 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN75 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 270)

7,18 6,000 43,08

4 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 36)

17,57 9,000 158,13

5 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 113)

32,79 3,000 98,37

6 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 118)

33,60 2,000 67,20

7 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de
comprovació. El preu inclou la comprovació de la resistència de terres i
la generació d'un informe amb el resultat de la mesura (P - 73)

33,18 1,000 33,18

8 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 3,000 26,64

9 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre
o terra, encastada o de superfície) a una infrestructura vertical
igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular
no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin
necessitar-se per executar la conversió (P - 120)

23,94 1,000 23,94

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.05 1.675,04

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 06 PLANTA A. ZONA 5

1 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells
accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge (P - 154)

23,70 1,000 23,70

2 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de
superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin
fer falta per finalitzar el muntatge (P - 155)

26,02 1,000 26,02

3 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 276)

5,90 1,000 5,90

4 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 28)

5,40 1,000 5,40

EUR
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5 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 27)

5,21 5,000 26,05

6 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 113)

32,79 3,000 98,37

7 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 118)

33,60 2,000 67,20

8 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de
comprovació. El preu inclou la comprovació de la resistència de terres i
la generació d'un informe amb el resultat de la mesura (P - 73)

33,18 1,000 33,18

9 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 36)

17,57 4,000 70,28

10 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 2,000 17,76

11 3G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 23)

7,82 2,000 15,64

12 4X70 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 4x70mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 38)

25,43 2,000 50,86

13 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 5x6mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 41)

6,84 4,000 27,36

14 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 99,000 500,94

15 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure
d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge vist
(P - 150)

15,20 2,000 30,40

16 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica
lliure d'halògens, estanca IP55 de dimensions 100x100x55. La tapa es
fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors (P
- 59)

26,22 1,000 26,22

17 BORNES U Bloc de 15 bornes de diferents seccions útils d'entre 2.5 i 16mm2 amb
identificació per color dels terres. El preu inclou els ponts amb els
accessoris adequats que siguin necessaris i l'etiquetat per la
identificació dels conductors amb les etiquetes coresponents (P - 54)

17,66 1,000 17,66

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.06 1.042,94

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 07 PLANTA A. ZONA 6

1 3G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 23)

7,82 2,000 15,64

EUR
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TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.07 15,64

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 08 ESCALA ANTIGA

1 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure
d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge vist
(P - 150)

15,20 1,500 22,80

2 3G1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 24)

5,21 1,500 7,82

3 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 1,500 7,59

4 AJUDAI h Ajuda d'instal·ladors. Inclou oficial i ajudant i eines i utillatges que
puguin requerir per fer la seva feina (P - 46)

47,87 1,000 47,87

5 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica
lliure d'halògens, estanca IP55 de dimensions 100x100x55. La tapa es
fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors (P
- 59)

26,22 1,000 26,22

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.08 112,30

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 09 ZONA MUNTACÀRREGUES

1 CDER U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica
lliure d'halògens, estanca IP55 de dimensions 100x100x55. La tapa es
fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors (P
- 59)

26,22 1,000 26,22

2 DET-PRE U Subministre i instal·lació d'un detector de presència d'alta freqüència
per muntar en tancament vertical i en superfície. (P - 78)

58,66 1,000 58,66

3 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 276)

5,90 3,000 17,70

4 3G1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 24)

5,21 7,500 39,08

5 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 3,000 15,18

6 AJUDAI h Ajuda d'instal·ladors. Inclou oficial i ajudant i eines i utillatges que
puguin requerir per fer la seva feina (P - 46)

47,87 2,000 95,74

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 15

7 EMNPS001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs amb
forma quadrada, tipus daisalux norma, il·luminació no permanent per
muntatge en superfície amb un flux de 200lm i 3h d'autonomia amb
bateries. Led de càrrega i botó de test. Alimentat a 230V AC. El preu
incorpora l'equip i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge
(P - 95)

104,36 1,000 104,36

8 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure
d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge vist
(P - 150)

15,20 4,500 68,40

9 LIN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i
endollable tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED
de 1200mm/20W, 2000lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els
connectors, els clips de muntatge i les suspensions. (P - 151)

35,39 2,000 70,78

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.09 496,12

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 10 PLANTA A. MITJA ALÇADA ZONA 1

1 3G1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 24)

5,21 7,000 36,47

2 5G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 5x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 40)

9,69 3,000 29,07

3 FE60X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 60x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 116)

32,04 3,000 96,12

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.10 161,66

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 11 PLANTA A. SOSTRE ZONA 0

1 ESTAN001 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina estanca amb
tecnologia LED de 600mm/19W, 1800lm, temperatura de color de
4000K, reproducció cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El
subministre inclou els connectors, els clips de muntatge i les
suspensions. (P - 106)

38,41 2,000 76,82

2 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE
tipus permanent/no permanent de superfície de 200lm i 3h de duració
de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El
preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar
el muntatge (P - 148)

94,62 2,000 189,24

3 LHR20 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN20 del tipus lliure
d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge vist
(P - 149)

14,31 2,000 28,62

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

PRESSUPOST Pàg.: 16

4 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 27)

5,21 2,000 10,42

5 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 2,000 10,12

6 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre
o terra, encastada o de superfície) a una infrestructura vertical
igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular
no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin
necessitar-se per executar la conversió (P - 120)

23,94 2,000 47,88

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.11 363,10

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 12 PLANTA A. SOSTRE ZONA 1

1 5G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 5x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 40)

9,69 2,200 21,32

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.12 21,32

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 13 PLANTA A. SOSTRE ZONA 5

1 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 276)

5,90 2,100 12,39

2 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 27)

5,21 7,600 39,60

3 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 8,600 43,52

4 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE
tipus permanent/no permanent de superfície de 200lm i 3h de duració
de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El
preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar
el muntatge (P - 148)

94,62 1,000 94,62

5 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i
endollable tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED
de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els
connectors, els clips de muntatge i les suspensions. (P - 152)

38,90 1,000 38,90

6 LHR25 m Subministre i estesa d'un conducte de LHR rígid DN25 del tipus lliure
d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge vist

15,20 6,500 98,80

EUR
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(P - 150)

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.13 327,83

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 14 PLANTA A. TERRA ZONA 0

1 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 28)

5,40 2,000 10,80

2 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre
o terra, encastada o de superfície) a una infrestructura vertical
igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular
no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin
necessitar-se per executar la conversió (P - 120)

23,94 2,000 47,88

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.14 58,68

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 15 PLANTA A. TERRA ZONA 2

1 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 13,000 115,44

2 2X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 20)

7,13 13,000 92,69

3 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del
tipus RZ1-K 1x16mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem. (P - 14)

5,72 13,000 74,36

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.15 282,49

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 16 PLANTA A. TERRA ZONA 3

1 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 5x6mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 41)

6,84 4,000 27,36

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

PRESSUPOST Pàg.: 18

2 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP
CAT 6 amb 4 parells de coure amb coberta lliure d'halògens. El preu
inclou la identificació de cada extrem, els accessoris necessaris per
finalitzar les connexions i la certificació final de la idonietat de la
comunicació (P - 323)

5,10 8,000 40,80

3 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre
o terra, encastada o de superfície) a una infrestructura vertical
igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular
no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin
necessitar-se per executar la conversió (P - 120)

23,94 2,000 47,88

4 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 160,000 1.420,80

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.16 1.536,84

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 17 PLANTA A. TERRA ZONA 4

1 PEDC75 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN75 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 270)

7,18 136,000 976,48

2 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 36)

17,57 68,000 1.194,76

3 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 68,000 603,84

4 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre
o terra, encastada o de superfície) a una infrestructura vertical
igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular
no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin
necessitar-se per executar la conversió (P - 120)

23,94 1,000 23,94

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.17 2.799,02

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 18 PLANTA A. TERRA ZONA 5

1 4X50 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 4x50mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 36)

17,57 53,000 931,21

2 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 53,000 470,64

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

PRESSUPOST Pàg.: 19

3 3G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x16mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 23)

7,82 42,000 328,44

4 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre
o terra, encastada o de superfície) a una infrestructura vertical
igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular
no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin
necessitar-se per executar la conversió (P - 120)

23,94 1,000 23,94

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.18 1.754,23

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 19 PLANTA A. CLAUSTRE

1 5G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 5x6mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 41)

6,84 140,500 961,02

2 PEDC40 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN40 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 267)

6,16 140,500 865,48

3 FOR-SCA U Arranjament d'una sortida de cables a punt per la instal·lació d'un
equip (P - 122)

11,97 42,000 502,74

4 PROJ001 U Subministre i instal·lació d'un projector LED-185W tipus SECOM
ESDIU ESPORT d'injecció d'alumini pintat per a ús exterior IP66/IK10 i
26290lm. El preu inclou els accessoris i petit materials que siguin
necessaris per la instal·lació, fins i tot el tram de conductors fins a la
caixa de connexió (P - 295)

454,76 42,000 19.099,92

5 SERTSEM102 U Subministre i instal·lació d'una caixa de derivació estanca per
instal·lacions d'enllumenat públic. Amb una capacitat de derivar línies
de fins a 16mm2 i una sortida auxiliar també de 16mm2. Dimensions
de 140x58x44. (P - 317)

17,70 42,000 743,40

6 CDER150 U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa de derivació plàstica
lliure d'halògens, estanca IP55 de dimensions 150x110x63. La tapa es
fixa amb cargols d'1/4 de volta. El preu inclou les bornes necessari per
connectar les derivacions i les identificacions de tots els conductors (P
- 60)

28,89 42,000 1.213,38

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.19 23.385,94

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 20 PLANTA B. DETALL ZONA 3

1 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 114)

54,34 6,000 326,04

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

PRESSUPOST Pàg.: 20

2 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 118)

33,60 3,000 100,80

3 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 113)

32,79 2,000 65,58

4 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i
endollable tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED
de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els
connectors, els clips de muntatge i les suspensions. (P - 152)

38,90 1,000 38,90

5 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 27)

5,21 1,500 7,82

6 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 276)

5,90 1,000 5,90

7 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells
accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge (P - 154)

23,70 2,000 47,40

8 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 28)

5,40 1,000 5,40

9 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de
superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin
fer falta per finalitzar el muntatge (P - 155)

26,02 1,000 26,02

10 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector
RJ45 en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu
inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge
i la certificació de la comunicació (P - 156)

34,03 1,000 34,03

11 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció
per instal·lacions de terres. el preu incorpora els accessoris que puguin
ser necessaris per deixar acabada la instal·lació (P - 74)

7,00 3,000 21,00

12 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de
comprovació. El preu inclou la comprovació de la resistència de terres i
la generació d'un informe amb el resultat de la mesura (P - 73)

33,18 1,000 33,18

13 PEDC50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN50 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 268)

6,50 15,000 97,50

14 FOPTICA m Subministre i estesa d'un conductor de fibra òptica amb coberta apte
per a ús en exteriors i compatible amb la resta dels elements de la
instal·lació. El preu inclou la identificació de cada extrem. (P - 119)

5,55 12,000 66,60

15 3G2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 amb terres i lliure d'halògens. El preu inclou
la identificació de cada extrem. (P - 25)

5,40 4,000 21,60

16 PEDC63 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN63 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 269)

6,76 10,500 70,98

17 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 19,500 173,16

18 4X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 4x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 37)

6,41 1,500 9,62

19 3G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del
tipus RVK 3x6mm2 amb terres lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 26)

6,08 1,500 9,12

EUR



Projecte de Rehabilitació de l´antic col.legi de Sant Ignasi.
Acabats i instal.lacions (Àmbits Oest i Sud). Fase A.

PRESSUPOST Pàg.: 21

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.20 1.160,65

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 21 PLANTA B. SOSTRE ZONA 3

1 PP50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP50 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 277)

7,98 5,000 39,90

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.21 39,90

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 22 PLANTA C. DETALLS ZONA 3

1 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 113)

32,79 2,000 65,58

2 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 118)

33,60 1,000 33,60

3 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 114)

54,34 6,000 326,04

4 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells
accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge (P - 154)

23,70 1,000 23,70

5 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 28)

5,40 1,000 5,40

6 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de
superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin
fer falta per finalitzar el muntatge (P - 155)

26,02 1,000 26,02

7 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 27)

5,21 2,500 13,03

8 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i
endollable tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED
de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els
connectors, els clips de muntatge i les suspensions. (P - 152)

38,90 1,000 38,90

9 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció
per instal·lacions de terres. el preu incorpora els accessoris que puguin
ser necessaris per deixar acabada la instal·lació (P - 74)

7,00 3,000 21,00

EUR
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10 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de
comprovació. El preu inclou la comprovació de la resistència de terres i
la generació d'un informe amb el resultat de la mesura (P - 73)

33,18 1,000 33,18

11 PEDC63 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN63 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 269)

6,76 9,000 60,84

12 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 19,500 173,16

13 2X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 2x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem. (P - 22)

5,80 1,500 8,70

14 1G16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat del
tipus RZ1-K 1x16mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem. (P - 14)

5,72 1,500 8,58

15 PEDC50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible DN50 de doble
capa am bfil guia. El preu inclou els accessoris necessaris pel
muntatge i la comprovació posterior del pas amb un calibre adaptat al
diàmetre (P - 268)

6,50 12,000 78,00

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.22 915,73

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 23 PLANTA C. DETALLS ZONA 5

1 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 113)

32,79 3,000 98,37

2 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 118)

33,60 2,000 67,20

3 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i
endollable tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED
de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els
connectors, els clips de muntatge i les suspensions. (P - 152)

38,90 1,000 38,90

4 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE
tipus permanent/no permanent de superfície de 200lm i 3h de duració
de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El
preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar
el muntatge (P - 148)

94,62 1,000 94,62

5 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 276)

5,90 0,500 2,95

6 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells
accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge (P - 154)

23,70 2,000 47,40

7 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 28)

5,40 3,000 16,20

8 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de
superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin

26,02 1,000 26,02

EUR
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fer falta per finalitzar el muntatge (P - 155)

9 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 27)

5,21 3,000 15,63

10 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector
RJ45 en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu
inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge
i la certificació de la comunicació (P - 156)

34,03 1,000 34,03

11 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP
CAT 6 amb 4 parells de coure amb coberta lliure d'halògens. El preu
inclou la identificació de cada extrem, els accessoris necessaris per
finalitzar les connexions i la certificació final de la idonietat de la
comunicació (P - 323)

5,10 1,000 5,10

12 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció
per instal·lacions de terres. el preu incorpora els accessoris que puguin
ser necessaris per deixar acabada la instal·lació (P - 74)

7,00 3,000 21,00

13 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de
comprovació. El preu inclou la comprovació de la resistència de terres i
la generació d'un informe amb el resultat de la mesura (P - 73)

33,18 1,000 33,18

14 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 2,000 17,76

15 4X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 4x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 37)

6,41 4,000 25,64

16 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 2,000 10,12

17 2X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 2x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la identificació
de cada extrem. (P - 22)

5,80 2,000 11,60

18 1G6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus H07-K 1x6mm2 amb la coberta de color groc-verd i lliure
d'halògens. El preu inclou la identificació de cada extrem. (P - 16)

5,65 2,000 11,30

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.23 577,02

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 24 PLANTA C. SOSTRE ZONA 3

1 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 276)

5,90 2,000 11,80

2 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 27)

5,21 2,000 10,42

3 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 2,000 10,12

4 LEP-S U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE
tipus permanent/no permanent de superfície de 200lm i 3h de duració
de bateries. Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El
preu incorpora l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar
el muntatge (P - 148)

94,62 1,000 94,62

EUR
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TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.24 126,96

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 25 PLANTA D. DETALLS ZONA 3

1 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 114)

54,34 6,000 326,04

2 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 113)

32,79 2,000 65,58

3 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 118)

33,60 3,000 100,80

4 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells
accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge (P - 154)

23,70 2,000 47,40

5 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 28)

5,40 2,000 10,80

6 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de
superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin
fer falta per finalitzar el muntatge (P - 155)

26,02 1,000 26,02

7 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 27)

5,21 1,500 7,82

8 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i
endollable tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED
de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els
connectors, els clips de muntatge i les suspensions. (P - 152)

38,90 1,000 38,90

9 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció
per instal·lacions de terres. el preu incorpora els accessoris que puguin
ser necessaris per deixar acabada la instal·lació (P - 74)

7,00 3,000 21,00

10 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de
comprovació. El preu inclou la comprovació de la resistència de terres i
la generació d'un informe amb el resultat de la mesura (P - 73)

33,18 1,000 33,18

11 4X16 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 4x16mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 34)

8,88 6,000 53,28

12 4X6 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 4x6mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 37)

6,41 6,000 38,46

13 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 1,000 5,06

14 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre
o terra, encastada o de superfície) a una infrestructura vertical
igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular
no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin

23,94 1,000 23,94

EUR
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necessitar-se per executar la conversió (P - 120)

15 PP50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP50 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 277)

7,98 9,000 71,82

16 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector
RJ45 en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu
inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge
i la certificació de la comunicació (P - 156)

34,03 1,000 34,03

17 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP
CAT 6 amb 4 parells de coure amb coberta lliure d'halògens. El preu
inclou la identificació de cada extrem, els accessoris necessaris per
finalitzar les connexions i la certificació final de la idonietat de la
comunicació (P - 323)

5,10 1,000 5,10

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.25 909,23

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 26 PLANTA D. SOSTRE ZONA 3

1 PP25 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP25 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 276)

5,90 1,500 8,85

2 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 1,500 7,59

3 LENP-E U Subministre i instal·lació d'una lluminària d'emergència amb LEDs DE
tipus no permanent per encastar de 200lm i 3h de duració de bateries.
Amb led de càrrega i autotest. Alimentat a 230V AC. El preu incorpora
l'equip, marcs i els accessoris necesssaris per finalitzar el muntatge (P
- 147)

71,38 1,000 71,38

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.26 87,82

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 02 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 6 27 PLANTA E. DETALLS ZONA 3

1 FE400X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 400x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 114)

54,34 6,000 326,04

2 FE200X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 200x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 113)

32,79 2,000 65,58

3 FE80X60 m Subministre i muntatge d'una safata metàl·lica reixada amb acabat
zincat i dimensions 80x60. El preu incorpora aquells accessoris que
puguin fer falta pel muntatge, sigui suspès o fixat a tancament i per
adaptar-se a la trajectia necessària (P - 118)

33,60 3,000 100,80

EUR
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4 MEC-E-S u Subministre i instal·lació d'un endolls del tipus schucko en una caixa
individual, de superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells
accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge (P - 154)

23,70 2,000 47,40

5 3X2T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ-K 3x2.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 28)

5,40 2,000 10,80

6 MEC-I-S u Subministre i instal·lació d'un interruptor en una caixa individual, de
superfície i estanca IP55. El preu inclou aquells accessoris que puguin
fer falta per finalitzar el muntatge (P - 155)

26,02 1,000 26,02

7 3X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 3x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 27)

5,21 1,500 7,82

8 LIN002 U Subministre i instal·lació d'una lluminària linial ultrafina cablejada i
endollable tipus LEDVANCE LINEAR COMPACT amb tecnologia LED
de 1500mm/25W, 2500lm, temperatura de color de 4000K, reproducció
cromàtica Ra>80 i eficàcia E>100lm/W. El subministre inclou els
connectors, els clips de muntatge i les suspensions. (P - 152)

38,90 1,000 38,90

9 CU35 m Subministre i estesa de conductor de coure nu de 35mm2 de secció
per instal·lacions de terres. el preu incorpora els accessoris que puguin
ser necessaris per deixar acabada la instal·lació (P - 74)

7,00 3,000 21,00

10 CTERRES U Subministre, instal·lació i connexió d'una caixa amb el pont de
comprovació. El preu inclou la comprovació de la resistència de terres i
la generació d'un informe amb el resultat de la mesura (P - 73)

33,18 1,000 33,18

11 2X1T5 m Subministre i estesa d'un conductor per energia de coure aïllat flexible
del tipus RZ1-K 2x1.5mm2 lliure d'halògens. El preu inclou la
identificació de cada extrem. (P - 21)

5,06 1,000 5,06

12 FOR-CON U Adaptació de la instal·lació d'una infraestructura horitzontal (en sostre
o terra, encastada o de superfície) a una infrestructura vertical
igualment encastada o de superfície, que per la complexitat particular
no és possible considerar-la dins del cost de l'estesa general de la
infraestructura. El preu incorpora aquells accessoris que puguin
necessitar-se per executar la conversió (P - 120)

23,94 1,000 23,94

13 PP50 m Subministre i estesa d'un conducte de polietilè flexible PP50 del tipus
lliure d'halògens. El preu inclou els accessoris necessaris pel muntatge
tant si és vist com encastat (P - 277)

7,98 12,000 95,76

14 MEC-RJ45-S U Subministre, instal·lació i connexió d'un mecanisme amb connector
RJ45 en una caixa individual, de superfície i estanca IP55. El preu
inclou aquells accessoris que puguin fer falta per finalitzar el muntatge
i la certificació de la comunicació (P - 156)

34,03 1,000 34,03

15 UTP m Subministre i estesa d'un conductor de comunicacions del tipus UTP
CAT 6 amb 4 parells de coure amb coberta lliure d'halògens. El preu
inclou la identificació de cada extrem, els accessoris necessaris per
finalitzar les connexions i la certificació final de la idonietat de la
comunicació (P - 323)

5,10 1,000 5,10

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.02.27 841,43

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 01 QUADRE PLANTA A. ZONA 0. SUBM AUXILIAR

1 40S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 40A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 30)

68,62 1,000 68,62

EUR
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2 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en
superfície d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un
número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El
preu inclou el ferratges que puguin ser necessaris pel correcte
muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau (P - 102)

262,67 1,000 262,67

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

4 DETECTBT U Subministre, instal·lació i configuració d'un sistema de detecció de la
falta d'un subministre elèctric. L'aparell pot avisar amb un missatge
preconfigurat o bé engegar una alarma autoalimentada (P - 79)

98,46 1,000 98,46

5 SIRENAEXT U Subministre i instal·lació d'una sirena exterior cablejada i
autoalimentada amb una potència acústica mínima de 90dBA, que es
dispara en fallar l'alimentació principal. El preu inclou els accessoris i
mecanitzats que puguin fer falta per finalitzar la instal·lació (P - 318)

64,36 1,000 64,36

6 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat perla identificació dels conductors (P -
31)

60,11 9,000 540,99

7 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 10A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 1)

26,61 12,000 319,32

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.01 1.425,31

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 02 QUADRE PLANTA A. ZONA 0. SUBM PRINCIPAL

1 125S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 125A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 3)

137,63 1,000 137,63

2 ENVOL120S U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en
superfície d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un
número de 120 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc.
El preu inclou el ferratges i mecanitazats que puguin ser necessaris pel
correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau (P - 100)

382,41 1,000 382,41

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

4 SOBRE3P U ENVOLVENT METÀL·LICA DE SUPERFÍCIE PER 120 MÒDULS
AMB PORTA CEGA (P - 319)

188,02 1,000 188,02

5 40D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 300mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors (P -
33)

203,75 8,000 1.630,00

6 20M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 20A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i

101,15 6,000 606,90

EUR
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l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 17)

7 63D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4
pols per una corrent màxima de 63A i amb una sensibilitat de 300mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors (P -
45)

267,14 4,000 1.068,56

8 63M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 63A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 42)

284,99 4,000 1.139,96

9 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat perla identificació dels conductors (P -
31)

60,11 2,000 120,22

10 15M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba ICP, de 2 pols per una corrent màxima de 15A per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 10)

32,11 2,000 64,22

11 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 10A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 2)

97,53 1,000 97,53

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.02 5.506,34

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 03 QUADRE PLANTA A. ZONA 1. SUBM PRINCIPAL

1 ENVOLVENT96 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació encastada
d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un número de 96
elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El preu inclou
l'ajuda de paleteria i els ferratges que puguin ser necessaris pel
correcte muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau (P - 103)

275,66 1,000 275,66

2 63S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 63A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 43)

93,61 1,000 93,61

3 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat perla identificació dels conductors (P -
31)

60,11 11,000 661,21

4 16M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 16A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 12)

26,98 4,000 107,92

5 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 10A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 1)

26,61 9,000 239,49

6 25K2NT U Subministre i instal·lació d'un contactor de 2 contactes, NT+NT, per
una corrent màxima de 25A, comandament a 230V i per muntatge en
un carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 18)

58,28 8,000 466,24

EUR
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7 63D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4
pols per una corrent màxima de 63A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors (P -
44)

515,46 1,000 515,46

8 50M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 50A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 39)

269,12 1,000 269,12

9 SELECTOR3P U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un sel·lector amb
posicions MANUAL-0-AUTOMÀTIC d'1 mòdul per muntatge en carril
DIN, tensió 230V/25A. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 305)

29,48 8,000 235,84

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.03 2.864,55

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 04 QUADRE PLANTA A. ZONA 4. SUBM PRINCIPAL

1 125S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 125A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 3)

137,63 1,000 137,63

2 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

3 SOBRET3P U Subministre d'un protector 3P+N contra les sobretensions transitòries
tipus 2 per instal·lar en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors (P -
320)

188,02 1,000 188,02

4 63D4D300 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4
pols per una corrent màxima de 63A i amb una sensibilitat de 300mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors (P -
45)

267,14 1,000 267,14

5 63M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 63A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 42)

284,99 1,000 284,99

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.04 948,67

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 05 QUADRE PLANTA A. ZONA 5. SUBM PRINCIPAL

EUR
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1 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en
superfície d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un
número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El
preu inclou el ferratges que puguin ser necessaris pel correcte
muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau (P - 102)

262,67 1,000 262,67

2 125S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 125A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 3)

137,63 1,000 137,63

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

4 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat perla identificació dels conductors (P -
31)

60,11 1,000 60,11

5 40M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 40A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 29)

62,54 1,000 62,54

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.05 593,84

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 06 QUADRE PLANTA C. ZONA 3. SUBM AUXILIAR

1 ENVOLVENT38 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per instal·lació encastada
d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un número de 38
elements. L'armari de 410x270mm i la porta en material plàstic de
color blanc. El preu inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que
puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt (P - 101)

46,63 1,000 46,63

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 25A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 19)

43,98 1,000 43,98

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

4 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat perla identificació dels conductors (P -
31)

60,11 3,000 180,33

5 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 10A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 1)

26,61 6,000 159,66

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.06 501,49

EUR
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Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 07 QUADRE PLANTA C. ZONA 3. SUBM PRINCIPAL

1 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en
superfície d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un
número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El
preu inclou el ferratges que puguin ser necessaris pel correcte
muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau (P - 102)

262,67 1,000 262,67

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 25A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 19)

43,98 1,000 43,98

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

4 40D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors (P -
32)

240,07 1,000 240,07

5 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 10A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 2)

97,53 1,000 97,53

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.07 715,14

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 08 QUADRE PLANTA D. ZONA 3. SUBM AUXILIAR

1 ENVOLVENT38 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per instal·lació encastada
d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un número de 38
elements. L'armari de 410x270mm i la porta en material plàstic de
color blanc. El preu inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que
puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt (P - 101)

46,63 1,000 46,63

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 25A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 19)

43,98 1,000 43,98

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

4 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de

60,11 5,000 300,55

EUR
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punteres protegides i l'etiquetat perla identificació dels conductors (P -
31)

5 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 10A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 1)

26,61 5,000 133,05

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.08 595,10

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 09 QUADRE PLANTA D. ZONA 3. SUBM PRINCIPAL

1 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en
superfície d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un
número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El
preu inclou el ferratges que puguin ser necessaris pel correcte
muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau (P - 102)

262,67 1,000 262,67

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 25A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 19)

43,98 1,000 43,98

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

4 40D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors (P -
32)

240,07 1,000 240,07

5 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 10A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 2)

97,53 1,000 97,53

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.09 715,14

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 10 QUADRE PLANTA E. ZONA 3. SUBM AUXILIAR

1 ENVOLVENT38 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per instal·lació encastada
d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un número de 38
elements. L'armari de 410x270mm i la porta en material plàstic de
color blanc. El preu inclou l'ajuda de paleteria i els ferratges que
puguin ser necessaris pel correcte muntatge del conjunt (P - 101)

46,63 1,000 46,63

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 25A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la

43,98 1,000 43,98

EUR
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identificació dels conductors (P - 19)

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

4 40D2D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 2
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat perla identificació dels conductors (P -
31)

60,11 5,000 300,55

5 10M2 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 2 pols per una corrent màxima de 10A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 1)

26,61 5,000 133,05

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.10 595,10

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS

Titol 5 03 QUADRES

Titol 6 11 QUADRE PLANTA E. ZONA 3. SUBM PRINCIPAL

1 ENVOLVENT72 U Subministre i instal·lació d'una envolvent per la instal·lació en
superfície d'aparells modulars estàndar per carril DIN T35 en un
número de 72 elements. L'armari i la porta metàl·lics de color blanc. El
preu inclou el ferratges que puguin ser necessaris pel correcte
muntatge del conjunt. Incorpora pany amb clau (P - 102)

262,67 1,000 262,67

2 25S4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor seccionador, de 4 pols per
una corrent màxima de 25A per muntatge en un carril din T35. El preu
inclou el muntatge de punteres protegides i l'etiquetat per la
identificació dels conductors (P - 19)

43,98 1,000 43,98

3 PILOT-T35 U Subministre i instal·lació al quadre de distribució d'un pilot de
senyalització lluminós mudular (1 mòdul) per muntatge en carril DIN
amb tecnologia LED, potència 0,8 W i 100.000h d'eficiència amb
connexió constant. El preu inclou l'etiquetat per la identificació del
cablejat de connexió. (P - 275)

23,63 3,000 70,89

4 40D4D30 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic diferencial, de 4
pols per una corrent màxima de 40A i amb una sensibilitat de 30mA
per muntatge en un carril din T35. El preu inclou el muntatge de
punteres protegides i l'etiquetat per la identificació dels conductors (P -
32)

240,07 1,000 240,07

5 10M4 U Subministre i instal·lació d'un interruptor automàtic magnetotèrmic de
corba C, de 4 pols per una corrent màxima de 10A per muntatge en un
carril din T35. El preu inclou el muntatge de punteres protegides i
l'etiquetat per la identificació dels conductors (P - 2)

97,53 1,000 97,53

TOTAL Titol 6 01.01.09.03.03.11 715,14

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 04 AIGUA

EUR
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1 PFB3-DVYZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 271)

23,37 58,027 1.356,09

TOTAL Titol 4 01.01.09.04 1.356,09

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 05 ELEVACIÓ

1 ELEV001 u Subministre i col.locació d'ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG o
similar, sense sala de màquines, per a 8 persones (630kg) de càrrega,
amb velocitat 1 m/s, 14780mm de recorregut, 5 parades, 5 accessos, 1
embarcament i maniobra selectiva de pujada i baixada amb memòria.
Grup tractor per tracció d'adherència, màquina sense reductor, d'imans
permanents, amb variador de frecuència i control de llaç tancat.
Cabina ORONA de Gama Público Plus o similar amb pared de fons
en recobriment inoxidable plus, paret lateral amb botonera recobriment
inoxidable plus i paret lateral sense botonera inoxidable plus,
pasamans inoxidable, terra d'acer inoxidable, botonera d'acer
inoxidable, embocadures i frontal en acer inoxidable. Sistema de
bloqueig aturades amb clau.
A cabina, panell de comandaments amb braille, resistents a l'aigua.
Senyalització de cabina, indicador lluminós de sobrecàrrega i sistema
bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina
telescòpica 2 fulles en acer inoxidable de 900 x 2000 mm cortina
fotoelèctrica.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes bidireccionals, amb
fletxes bidireccionals en resta de plantes, senyal d'alarma en planta
principal, amb botonera de paret i pulsadors antivandàlics. Cinc portes
de pis telescòpiques en acer inoxidable 900x2000 mm de resistència al
foc EI120. (P - 93)

22.910,00 1,000 22.910,00

TOTAL Titol 4 01.01.09.05 22.910,00

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 09 INSTALACIONS

Titol 4 06 AJUDES RAM DE PALETA

1 AUXINST pa Partida alçada a justificar per localització instal.lacions soterrades
claustre i recol.locacoó de les mateixes. (P - 48)

784,07 1,000 784,07

2 PD35-8GKW u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 263)

120,21 13,000 1.562,73

3 PDK0-EUW5 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600
mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat
amb morter (P - 265)

550,12 6,000 3.300,72

4 PY05-5CIC m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 298)

13,59 105,600 1.435,10

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.09.06 7.082,62

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 01 FASE A. CLAUSTRE

Titol 3 10 MOBILIARI

1 SERROO6 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra format per estructura
de suport mitjançant cartel.la d'acer inoxidable setinat encastada a
paret de dimensions 340x160x10 mm, perfil de suport en L amb platina
d'acer inoxidable setinat 410x160x10 mm, i bloc de pedra de la Sènia
de dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall de serra. Longitut total
500 cm. (P - 315)

2.489,39 1,000 2.489,39

2 SERROO7 u Subministre i col.locació de banc lineal de pedra format per estructura
de suport mitjançant cartel.la d'acer inoxidable setinat encastada a
paret de dimensions 340x160x10 mm, perfil de suport en L amb platina
d'acer inoxidable setinat 410x160x10 mm, i bloc de pedra de la Sènia
de dimensions20x45x100 cms amb acabat a tall de serra. Longitut total
900 cm. (P - 316)

3.794,52 1,000 3.794,52

3 CADIRA01 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z amb braç, ancorada amb 4
conector de diàmetre 12 mm d'acer inoxidable inoxidables amb rosca a
dau de fonament de formigó armat de 40x40x40 cm. Cadira formada
per planxa d'acer inoxidable setinat de 6 mm de gruix i amb cul de
fusta massissa d'iroko de 25 mm de gruix. Tot segons detall de
projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 55)

1.069,34 2,000 2.138,68

4 CADIRA02 u Subministre i col.locació de cadira tipus Z, ancorada amb 4 conector
de diàmetre 12 mm d'acer inoxidable inoxidables amb rosca a dau de
fonament de formigó armat de 40x40x40 cm. Cadira formada per
planxa d'acer inoxidable setinat de 6 mm de gruix i amb cul de fusta
massissa d'iroko de 25 mm de gruix. Tot segons detall de projecte i/o
indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució.  (P - 56)

1.019,34 2,000 2.038,68

TOTAL Titol 3 01.01.10 10.461,27

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 01 ENDERROCS

1 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 (P - 139)

11,17 42,300 472,49

2 K2144F0Z m2 Enderroc de sostre complert a la zona de recolzament de coberta,
incloent acabat de coberta, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i
instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. (P - 134)

132,80 3,900 517,92

3 P214K-CRMZ m2 Enderroc complert de coberta inclinada, de teules, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 192)

11,82 87,362 1.032,62

4 END002 m2 Enderroc sostre complert bigueta de formigó i encadellat ceràmic, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
(P - 97)

32,23 42,185 1.359,62

5 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica o maçoneria, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 193)

136,98 45,516 6.234,78

EUR
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6 P214Q-4RQ3 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 196)

43,62 4,422 192,89

7 END003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per l'enderroc d'elements
estructurals diversos, com poden ser biguetes o restes de biguetes,
existents a l'interior del nucli d'escala.
Inclou tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva
correcta execució.
(P - 98)

388,70 1,000 388,70

TOTAL Titol 3 01.02.01 10.199,02

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor (P - 140)

87,24 31,200 2.721,89

2 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P -
81)

15,04 4,800 72,19

TOTAL Titol 3 01.02.02 2.794,08

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R4503W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, inclós carrega, descarrega, temps
d'espera i deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 142)

12,61 37,440 472,12

2 K2R6423W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, inclós carrega,
descarrega, temps d'espera i deposició controlada a dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 144)

22,91 194,503 4.456,06

TOTAL Titol 3 01.02.03 4.928,18

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 04 FONAMENTS

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 85)

11,45 16,000 183,20

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb

99,35 7,200 715,32

EUR
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bomba (P - 82)

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 83)

1,34 425,000 569,50

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
84)

20,19 3,600 72,68

5 E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 88)

18,13 28,000 507,64

6 14521CBZ m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat
8.00m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 95 kg/m3.
Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter
impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent,
de base ciment amb una dotació de 1.5 kg/m2 aplicat en una capa.
Article: ref. P06SR470 de la serie Revestiments cimentosos: Sistema
MASTERSEAL® Serie 500 de BASF-CC i reomplert de graves fins a
cota solera.  (P - 4)

442,78 2,400 1.062,67

7 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 15cm de gruix, armada amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8
mm de Diametre, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm
de D de 15cm de gruix, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb
repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons
CTE/DB-HS 2006. Inclós part proporcional de talls amb disc per a
retracció segons plànols de projecte. (P - 13)

49,12 28,930 1.421,04

TOTAL Titol 3 01.02.04 4.532,05

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 05 ESTRUCTURA FORMIGÓ

1 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 89)

8,56 238,000 2.037,28

2 145224BZ m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3 inclós especejament segons plànols, matavius i
remats, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans adequats, vibrat i
curat, i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3. (P - 5)

477,54 13,056 6.234,76

3 145C227W m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 22 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a qualsevol alçada, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist inclós
cantells, remats i matavius, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans adequats,vibrat i curat i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m2
inclós cavalcaments, mermes, congrenys i jàsseres embegudes en el
cantell. (P - 8)

143,71 51,100 7.343,58

4 145C227D m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a qualsevol alçada, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist inclós
cantells, remats i matavius, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb mitjans adequats,vibrat i curat i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 26 kg/m2
inclós cavalcaments, mermes, congrenys i jàsseres embegudes en el
cantell. (P - 7)

124,79 50,000 6.239,50

5 14531C6Z m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a deixar formigó
vist acabat fenolic, amb una quantia de 13.5 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb mitjans adequats, vibrat i curat i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m3
inclos cavalcaments, mermes i lligams.  (P - 6)

939,40 2,597 2.439,62

EUR
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6 K216151W m Formació de dau de formigó per a ancoratge llosa massissa.
Dimensions màximes 700x150x300mm. Inclou enderroc puntual en
mur de pedra o mamposteria amb mitjans manuals, carrega manual de
runa sobre camió o contenidor, carrega i transport de runa a
instal.lació de gestió de residus i canon. Encofrat de laterals i
formigonat amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb mitjans adequats.
Conector 1D20c/15cm en U l=1.00m. Execució en trams màxims de
70cm.  (P - 137)

172,59 21,700 3.745,20

7 145CC27C m2 Llosa de formigó armat, inclinada per a formació escala, de 20 cm de
gruix amb 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, amb una quantia de 2.0 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 28 kg/m2. Inclós part
proporcional de formació de graonat amb formigó i sanejat/ repicat de
mur de suport per a recolzament.  (P - 9)

223,30 95,158 21.248,78

8 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 87)

13,68 237,000 3.242,16

TOTAL Titol 3 01.02.05 52.530,88

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 06 ESTRUCTURA METÀL.LICA

1 K443Z5116 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formades
per peça simple o composta, en perfils laminats en calent o conformats
de qualsevol sèrie, planta i platines, treballat a taller, protegit
mitjançant galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura o
cargols segons les necessitats. S'inclouen tots els aparells d'elevació
necessaris per a la posada en obra, inclós grues autopropulsades.
El tractament de les soldadures i la protecció es durà a terme
mitjançant el següent procediment:
- Fresat, en cas de ser necessari, per a la formació de goteró, previ al
procés de galvanitzat, segons detalls de la documentació gràfica i/o
indicacions de la Direcció Facultativa.
- Pintat de les soldadures amb una capa de 100micres de gruix amb
pintures riques en zenc (mínim un 92% de partícules de zinc per tal de
garantir una protecció catódica), aplicat de forma manual amb tots els
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcte aplicació, previa
neteja de la zona fins aconseguir un grau de preparació de la
superfície Sa 2(1/2).
- El gruix del galvanitzat ha de garantir una protecció mínima per a un
ambient del tipus ´´C3´´ mig, segons UNE EN ISO 14713 i
prescripcions de la Norma EAE. A aquest efecte, i segons el gruix de
la peça a tractar, s'haurà de disposar d'un mínim de 55 micres
(505gr/m2) per a gruixos d'acer de fins a 6mm, i de mínim 70 micres
(610gr/m2) per a gruixos superiors a 6mm. En qualsevol cas, abans
del procès de galvanització serà necessari entregar a la D.F la
documentació necessària del procès a dur a terme.
(P - 145)

4,16 6.614,313 27.515,54

2 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 90)

1,57 90,000 141,30

TOTAL Titol 3 01.02.06 27.656,84

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 07 ESTINTOLAMENTS

EUR
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1 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de mamposteria o
arc d'obra de fàbrica ceramica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb
injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
fluid i de retracció controlada (P - 146)

15,24 80,000 1.219,20

2 K214821W m3 Enderroc puntual lineal de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor per a formació de
regata per estintolament.  (P - 136)

214,88 2,447 525,81

3 K216151Z u Formació de dau de formigó per a recolzament. Dimensions màximes
900x400x300mm. Inclou enderroc puntual en mur de pedra amb
mitjans manuals, carrega manual de runa sobre camió o contenidor,
carrega i transport de runa a instal.lació de gestió de residus i canon.
Encofrat de laterals i formigonat amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat
amb mitjans adequats.  (P - 138)

151,74 14,000 2.124,36

4 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues i
corretges, formades per peça simple, en perfils laminats en calent de
qualsevol serie i perfils conformats, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura o cargols
segons plànols de projecte. Inclós mitjans auxiliars i elevadors
necessaris.  (P - 86)

2,13 2.331,714 4.966,55

5 E7D69TKW m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent, tres capes de pintura intumescent i capa d'acabat
segellat, amb un gruix necessari segons massivitat perfil per garantir
RF-90. Inclós certificats de materials i aplicadors.  (P - 91)

44,91 42,237 1.896,86

6 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 90)

1,57 680,000 1.067,60

7 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 135)

171,90 23,974 4.121,13

TOTAL Titol 3 01.02.07 15.921,51

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 08 SERRALLERIA

1 PB1D-52WP m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre,
acabat setinat, amb suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament
(P - 259)

51,86 44,226 2.293,56

2 BARAN01 m2 Barana de planxa d'acer per pintar de 10 mm de gruix ancorada a
cantell d'escala mitjançant ancoratge mb acer en barres corrugades de
16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Inclou pintat amb dues capes
d'imprimació antioxidant. (P - 50)

13.436,18 1,000 13.436,18

3 ESC001 u Subministre i col.locació d'escala per badalot d'instal.lacions formada
per estructura perimetral d'acer L14.60.6 mm, paviment de religa
recolçat en L30 mm i pasamà quadrat 30.30.3., barana amb tub
quadrat 30x30x3 mm a cota del terrat del badalot Tot el conjunt
galvanitzat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució. (P - 104)

2.507,69 1,000 2.507,69

4 ESC002 u Barana perfil en U d'acer inoxidable setinat, per rebre vidre laminar
6+6 mm de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella.
Vidre laminar 6+6 mm.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 105)

206,89 2,000 413,78

EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.08 18.651,21

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 09 RAM DE PALETERIA / CARTRÓ-GUIX

1 P6146-AWJ4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70
mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2)
de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P - 221)

27,68 194,509 5.384,01

2 P4FG-EDEN m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó massís
d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm tipus Piera groc o
similar, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de calç, amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2 (P - 205)

488,62 53,089 25.940,35

3 P653-8KYV 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 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,538
m2·K/W (P - 223)

40,39 48,961 1.977,53

TOTAL Titol 3 01.02.09 33.301,89

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 10 REVESTIMENTS

Titol 4 01 PAVIMENTS

1 P9VD-DRWQ m Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça en escaire i
bisell, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres
buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 (P - 246)

68,23 136,719 9.328,34

2 P9C2-D49Y m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
(P - 242)

26,50 44,330 1.174,75

3 P9ZA-4ZDF m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 248) 10,01 44,330 443,74

4 P9ZA-4ZDH m2 Polit del paviment de terratzo o pedra (P - 249) 3,75 65,625 246,09

5 P9ZA-4ZDI m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 250) 3,88 65,625 254,63

6 PAV006 m2 Paviment de peces de pedra natural tipus Sènia abuixardat de 20 mm
de gruix i dimensions 30x10 cms, col.locades a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 (P - 258)

71,59 18,172 1.300,93

7 P9UA-4Z75 m Sòcol polimèric blanc, preu alt, de 7 cm d'alçària i 1 cm de gruix,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 245)

9,81 125,444 1.230,61

TOTAL Titol 4 01.02.10.01 13.979,09

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 10 REVESTIMENTS

Titol 4 02 REVESTIMENTS

Titol 5 01 PINTATS

EUR
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1 P894-4V9L m2 Pintat de barana de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 232)

15,67 68,445 1.072,53

2 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 237)

4,58 467,007 2.138,89

3 P89C-3924 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent,
amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 233)

24,55 46,411 1.139,39

4 P89G-43TT m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat (P - 235)

18,50 100,000 1.850,00

5 P89F-4VW5 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 234)

15,82 50,000 791,00

TOTAL Titol 5 01.02.10.02.01 6.991,81

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 10 REVESTIMENTS

Titol 4 02 REVESTIMENTS

Titol 5 02 ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1 P815-3FME m2 Enguixat a bona vista sobre parament de nucli de comunicació vertical,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1 (P - 226)

10,25 418,046 4.284,97

2 REV007 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç hidràulica 100% natural pura
pigmentada amb pigments minerals (pigments de terres), acabat
remolinat i respectant les planimetries existents, deixant veure el
parament base. Tot seguint detalls de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 302)

25,00 418,046 10.451,15

TOTAL Titol 5 01.02.10.02.02 14.736,12

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 12 TANCAMENTS FIXES

Titol 4 01 TANCAMENT TIPUS DEPLOYÉE

1 DEPL001 m2 Tancament tipus façana ventilada, composta de panells formats per
marc d'acer inoxidable i planxa tipus deployé d'alumini anoditzat color
inoxidable setinat (grau d'obertura petit de les cel.les) segons plànols
de projecte. Inclou l'estructura base, primària, secundària formada per
perfils en acer inoxidable setinat així com tots els perfils de remats
grafiats. Inclou tots els materials, mermes, i mitjans auxiliars
necessaris per la seva correcta execució. Tot segons plànols i/o
directrius de la Direcció Facultativa. La partida inclou l'execució de tres
mòduls com a prototips amb diferent variants de planxa deployé
segons directrius de la Direcció Facultativa. (P - 77)

237,48 363,780 86.390,47

TOTAL Titol 4 01.02.12.01 86.390,47

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES
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Titol 3 13 TANCAMENTS PRACTICABLES

Titol 4 01 TANC PRACTICABLES INTERIORS

1 FUST01 u Fusteria Fi 01
Conjunt porta metàl.lica EI60-C5 per pintar amb panell fix superior,
enrasada a parament.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z),
maneta amb placa cuadrada de 180x180 m del programa 2000 inox
d'Arcon o similar i barra antipànic de lliscament tipus Quick de Tesa o
similar. Acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 125)

733,36 1,000 733,36

2 FUST02 u Fusteria Fi 02
Armari de registre per al pas d'instal.lacions, amb bastiment de fusta
de pi i portes de DM per pintar. Frontisses ocultes.
Bastiment de fusta de pi de 60x40 mm, portes de DM hidròfug per
pintar de 19 mm de gruix i frontisses ocultes d'acer inox i pany.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 126)

2.142,81 1,000 2.142,81

3 FUST03 u Fusteria Fi 03
Porta de fusta EI60-C5 revestida a una cara amb panell de DM per
pintar, enrasada a parament de vestíbul.
Maneta amb placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox
d'Arcon o equivalent amb frontisses d'acer inoxidable.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 127)

496,91 1,000 496,91

4 FUST04 u Fusteria Fi 04
Armari sotaescala, amb bastiment de fusta de pi i porta de DM 19 mm
per pintar, enrasada a parament de vestíbul.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 128)

768,41 1,000 768,41

5 FUST05 u Fusteria Fi 05
Llinda i brancals de la porta del muntacàrregues d'acer per pintar de 5
mm de gruix, amb vol de 13 cm sobre el parament, en previsió de futur
revestiment.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de diam 12 mm i resines
i fixació llinda a heb180 amb soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 129)

1.180,67 1,000 1.180,67

6 FUST06 u Fusteria Fi 06
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral de xapa d'acer per
pintar de 5 mm de gruix, revestit amb dues plaques de pladur foc.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, porta
metàl.lica contraincendis amb marc especial de passadís, maneta amb
placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcón o
equivalent. Barra antipànic de lliscament tipus quick de Tesa o
equivalent acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 130)

1.329,00 1,000 1.329,00

7 FUST07 u Fusteria Fi 07
Porta metàl.lica EI60-C5 per pintar.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z),
maneta amb placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox
d'Arcon o equivalent, barra anti-pànic de lliscament tipus quick de Tesa
o equivalent acabat inox setinat.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la

656,24 1,000 656,24

EUR
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seva correcta execució. (P - 131)

8 FUST08 u Fusteria Fi 08
Porta metàl.lica EI 60-C5 amb marc perimetral se xapa d'acer de 5
mm de gruix per pintar.
Llinda i brancals amb xapa d'acer per pintar de 5 mm de gruix, porta
metàl.lica contraincendis amb marc especial de passadís, maneta amb
placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox d'Arcon.
Barra antipànic de lliscament tipus quick de Tesa o equivalent acabat
inox.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 132)

1.141,29 1,000 1.141,29

9 FUST09 u Fusteria Fi 09
Porta metàl.lica EI 60-C5.
Porta metàl.lica contraincendis amb marc estàndard (forma de Z),
maneta amb placa quadrada de 180x180 mm del programa 2000 inox
d'Arcon o equivalent.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 133)

421,72 1,000 421,72

10 P866-ACKL m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de
gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta (P - 228)

49,61 5,400 267,89

TOTAL Titol 4 01.02.13.01 9.138,30

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 13 TANCAMENTS PRACTICABLES

Titol 4 02 TANC PRACTICABLES EXTERIORS

1 FE01 u Fusteria exterior Fe01
Llinda, brancals i marxapeu de la porta del muntacàrregues, d'acer
galvanitzat de 6 mm de gruix, amb vol de 10 mm sobre el parament
exterior.
Fixació brancals a paret existent amb rodons de diàmetre 12 mm i
resines.
Fixació llinda HEB 300 amb soldadura.
Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 107)

2.004,96 1,000 2.004,96

2 FE02 u Fusteria exterior Fe02
Finestral format per marc perimetral d'acer inoxidable setinat amb
vidre aïllant fix i obertura batent de fusta d'iroko.
Marc perimetral de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm. Frontisses
i tibador d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6.
Barana de vidre laminar 5+5 mm (P - 108)

1.827,52 1,000 1.827,52

3 FE03 u Fusteria exterior Fe03
3 finestres batents i 2 fixes, de fusta d'iroko (bastiment de 68x68, fulla
68x90, amb vidre aillant.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta
extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6 (P - 109)

4.176,85 1,000 4.176,85

4 FE04 u Fusteria exterior Fe04
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable,
setinat amb un vidre aïllant fix.
Llinda i ampit de xapa d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6. (P - 110)

743,01 1,000 743,01

EUR
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5 FE05 u Fusteria exterior Fe05
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable
setinat amb vidre aïllant fix i una balconera oscil.lobatent de fusta iroko.
Llinda i ampit d'acer inoxidable setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta
extraïble.
Vidre aïilant amb cambra 4+4/12/6. (P - 111)

2.966,85 1,000 2.966,85

6 FE06 u Fusteria exterior Fe06
Finestral format per planxa i quadrat perimetral d'acer inoxidable
setinat amb vidre aïllant fix i una balconera oscil.lobatent de fusta
d'iroko.
Llinda i ampit d'acer inox setinat de 6 mm.
Frontisses d'acer inoxidable setinat, pany de seguretat i maneta
extraïble.
Vidre aïllant amb cambra 4+4/12/6
(P - 112)

1.829,91 1,000 1.829,91

TOTAL Titol 4 01.02.13.02 13.549,10

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 14 COBERTA

Titol 4 01 COBERTA PLANA

1 COB005 kg Perfil en L acer inoxidable setinat
Acer inoxidable S355J segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller. Acabat setinat. Col.locat a l'obra amb soldadura i cargols. (P -
65)

5,37 32,384 173,90

2 P5Z15-4Z33 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 12,5 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 212)

16,89 52,712 890,31

3 P712-DXDR m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE
104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 224)

20,20 111,360 2.249,47

4 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8 (P - 240)

7,54 61,798 465,96

5 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració
mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 (P - 206)

19,74 61,798 1.219,89

6 SORT001 ut Sortida instal.lacions coberta, formada per paret de gruix 14 cm, de
maó massís d'elaboració manual, col.locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II; i encadellat ceràmic formant tapa. (P - 321)

329,88 1,000 329,88

TOTAL Titol 4 01.02.14.01 5.329,41

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 14 COBERTA

Titol 4 02 COBERTA INCLINADA

1 P52D-4V5I m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color vermell, de 20
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (teula de
recuperació) (P - 209)

49,31 12,570 619,83

2 P5Z25-50UW m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de
ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 214)

20,50 12,570 257,69

EUR
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3 P5Z12-4Z6U m2 Formació de pendents amb biguetes de formigó pretesat de 15 i 16 cm
d'alçària, intereixos de 0,6 m, llum< 5 m, de 9,6 a 14,0 kN·m per nervi
(P - 211)

18,39 12,570 231,16

4 P5Z10-55YQ m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria
II, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra
superior de pasta de ciment ràpid (P - 210)

24,74 19,338 478,42

5 P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb
acabat remolinat (P - 213)

11,03 12,570 138,65

6 P5ZA0-51FO m Carener ceràmic de teula àrab de recuperació, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 (P - 215)

14,25 6,600 94,05

7 P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina o teula ceràmica,
recolzada sobre coberta existent, col·locades amb morter mixt 1:2:10
(P - 218)

25,32 16,665 421,96

8 P5ZB1-523R m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm
de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 216)

30,88 10,846 334,92

9 COB004 ut Sobreeixdor de planxa de zenc de 2 mm de gruix. Tot segons detall de
projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.
Inclou tots els treballs, materials i elements necessaris per la seva
correcta execució. (P - 64)

122,73 1,000 122,73

TOTAL Titol 4 01.02.14.02 2.699,41

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 15 INSTAL.LACIONS

Titol 4 01 ELEVACIÓ

1 ELEV002 u Subministre i instal.lació d'ascensor / muntacàrregues model ORONA
3G_3037 CARGO o similar.
Grans càrregues, de 36 persones (2700 kg), de càrrega, amb velocitat
de 0,3 m/s, 14780 de recorregut aproximat, 4 parades, 4 accessos, i
embarcament i maniobra Selectiva en Baixada Simplex. Accionament
hidràulic per mitjà de dilindre/s alimentats per grup de força oleo
dinàmic.
Cabina ORONA de Gama P CARGO o similar, amb paret de fons
amb recobriment inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment
inoxidable i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable,
pasamans inoxidable, terra de PVC-High SC05 o similar, botonera en
Acer Inoxidable Plus, UP_61, embocadures y frontal Acer Inoxidable
(Plus) i sòcols d'alumini.
A cabina, panell de comandaments amb pulsadors ORONA 3G o
similar Series circular amb Braille resistenta a aigua (IPX3, segons
EN81_71 d'ascensor resistents al vandalisme (categoria 1).
Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts,
indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació
bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de Cabina
Central 6 Fulles en Acer Inox (Plus) de 2400 x 2600 mm. Cortina
fotoelèctrica. Sistema de bloqueig de botons amb clau.
En pis, senyalització en tots els pisos, fletxes unidireccionals, amb
fletxe direccionals a la resta de plantes, amb botonera a paret i
pulsador ORONA 3G o similars circulars resistents a l'aigua (IPX3,
segons EN 60529) i antivandàlics (categoria 1). 4 portes pis Central en
Acer Inox (Plus) de 2400 x 2600 mm.
(P - 94)

68.480,00 1,000 68.480,00

TOTAL Titol 4 01.02.15.01 68.480,00

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 02 FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES

Titol 3 15 INSTAL.LACIONS

EUR
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Titol 4 02 EVACUACIÓ

1 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 262)

22,76 31,416 715,03

TOTAL Titol 4 01.02.15.02 715,03

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 00 MITJANS AUXILIARS

1 BAST002 pa Partida Alçada d'abonament íntegre per muntatge, desmuntatge i
amortització de lloguer de bastida tubular metàl·lica formada per
bastiment de 70 cm i alçària <=200 cm, amb bases regulables tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a les diferents cares i exteriors i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim
de 20 km, així com la regularització de la base de suport, si fos
necessària. (P - 52)

13.853,27 1,000 13.853,27

TOTAL Titol 3 01.03.00 13.853,27

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 01 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES I REPICATS

1 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 195)

3,22 30,580 98,47

2 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 188)

12,89 613,973 7.914,11

3 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 187)

21,49 3,000 64,47

4 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica o maçoneria, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 193)

136,98 0,939 128,62

5 P214Q-4RQ7 m Enderroc de ràfec de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 197)

34,38 11,000 378,18

6 P214Q-4RPI m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 194)

26,64 30,580 814,65

7 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 198)

3,01 18,700 56,29

TOTAL Titol 3 01.03.01 9.454,79

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 02 TRANSPORT DE RUNES

EUR
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1 DES001 m3 Desenrunament interior edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 75)

32,23 72,995 2.352,63

TOTAL Titol 3 01.03.02 2.352,63

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU5O m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos 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) (P - 202)

15,98 72,995 1.166,46

TOTAL Titol 3 01.03.03 1.166,46

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 04 RAM DE PALETERIA

1 P5ZE0-6P2D m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís
d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 (P - 219)

64,78 5,500 356,29

2 PAL001 u Retirada perfils metàl.lics ancorats a façana, amb mitjans manuals i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els mitjans
necessaris per la seva correcta execució. (P - 251)

94,46 3,000 283,38

3 P8J4-475R m Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís
d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb
morter mixt 1:2:10 (P - 238)

31,18 10,000 311,80

4 P4F9-AJRD u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica
amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres,
col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada (P - 204)

15,16 20,000 303,20

5 P4F9-AJRC u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb
grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en
l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada (P - 203)

23,61 20,000 472,20

6 P4FG-EDEN m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó massís
d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm tipus Piera groc o
similar, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de calç, amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2 (P - 205)

488,62 5,283 2.581,38

TOTAL Titol 3 01.03.04 4.308,25

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 05 REVESTIMENTS

EUR
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1 REV004 m2 Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació de raig d'aigua a
pressió i raspall. Tot seguint indicacions de la Direcció Facultativa. (P -
299)

2,50 739,604 1.849,01

2 REV005 m2 Remullat i arrebossat escardejat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç hidràulica
100% natural pura. Tot seguint indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 300)

9,00 230,423 2.073,81

3 REV006 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, col·locada amb morter de calç hidràulica 100% natural pura (P -
301)

14,50 230,423 3.341,13

4 REV007 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç hidràulica 100% natural pura
pigmentada amb pigments minerals (pigments de terres), acabat
remolinat i respectant les planimetries existents, deixant veure el
parament base. Tot seguint detalls de projecte i/o indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 302)

25,00 684,662 17.116,55

5 P87C-610S m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç
1:4 amb colorant, amb previ buidat i neteja del material dels junts. Tot
seguint indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 230)

11,06 684,662 7.572,36

6 REV010 m2 Estuc tradicional calç aèria i sorra de marbre, tenyit amb pigments
minerals, aplicat amb tre capes. Acabat amb textura lliscada. (P - 304)

40,00 230,423 9.216,92

7 REV009 pa Partida alçada d'abonament íntegre per reparació amb morter de calç
de cornisa i emmarcat d'obertures amb morter de calç, segons detalls
i/o indicacions de la Direcció Facultativa. Inclou tots els materials,
treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execució. (P
- 303)

2.950,09 1,000 2.950,09

8 P874-4UBX m2 Neteja de parament vertical de pedra amb raig de sorra de sílice
dessecada a baixa pressió (P - 229)

8,73 114,014 995,34

TOTAL Titol 3 01.03.05 45.115,21

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 06 COBERTA

1 COB001 m Capa regularització prèvia làmina de morter de ciment 1:6 de 2-3 cm
de gruix (P - 61)

10,26 30,580 313,75

2 COB002 m Impermeabilització de canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària
amb làmina de betum modificat LBM (SBS) 50/G FP 150 g/m2 (P - 62)

9,77 30,580 298,77

3 P52D-4V55 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color variable, de 25
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 208)

44,36 30,580 1.356,53

4 P5ZB1-H8M2 m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 125
cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques (P -
217)

34,05 30,580 1.041,25

5 P5ZH0-52FE u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre
làmina bituminosa en calent (P - 220)

42,48 2,000 84,96

6 COB003 u Sobreixodor de planxa d'alumini de 3 mm de gruix i dimensions
45x15x5 cm. Tot segons detall de projecte i/o indicacions de la direcció
Facultativa. Inclou tots els materials i elements necessaris per la seva
correcta execució. (P - 63)

140,73 2,000 281,46

7 P528-4SB0 u Reparació puntual de teulada amb la recol·locació de teula solta amb
morter mixt 1:2:10 (P - 207)

15,02 20,000 300,40

8 P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina o teula ceràmica,
recolzada sobre coberta existent, col·locades amb morter mixt 1:2:10
(P - 218)

25,32 10,989 278,24

EUR
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9 P712-DXDR m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE
104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 224)

20,20 6,593 133,18

TOTAL Titol 3 01.03.06 4.088,54

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 07 INSTAL.LACIONS

Titol 4 01 EVACUACIÓ

1 BAIXANT01 m Baixant de tub de planxa d'alumini amb unió plegada de DN125 i 1 mm
de gruix, incloses les peces especials i fixat mecanicament a obra amb
brides metàl.liques (P - 49)

44,73 20,570 920,10

2 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 262)

22,76 9,680 220,32

3 CONNEX01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per treballs de reparació de
baixant i la seva connexió a xarxa de clavegueram.
Inclou l'enderroc de mur necessari i la seva reconstrucció posterior per
tal de descobrir el tram de baixant encastat a façana.
Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la
seva correcta execució. (P - 72)

308,43 2,000 616,86

TOTAL Titol 4 01.03.07.01 1.757,28

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 07 INSTAL.LACIONS

Titol 4 02 TELECOMUNICACIONS

1 TELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions de
telecomunicacions de façana (P - 322)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Titol 4 01.03.07.02 300,00

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 07 INSTAL.LACIONS

Titol 4 03 ELECTRICITAT

1 ELEC001 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions elèctriques de
façana (P - 92)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Titol 4 01.03.07.03 300,00

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 03 FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD

Titol 3 07 INSTAL.LACIONS

Titol 4 04 ENLLUMENAT

EUR
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1 ENLLUM01 pa Partida alçada a justificar recol.locació instal.lacions enllumenat de
façana (P - 99)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Titol 4 01.03.07.04 300,00

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 19 CONTROL DE QUALITAT

1 CONTROL u Control de qualitat, a decidir per la DF, amb un import màxim de l'1%
del PEM, a càrrec de l'empresa adjudicatària de l'obra. (P - 71)

0,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.19 0,00

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Titol 4 01 PROTECCIONS DEL COS

1 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 159)

25,89 6,000 155,34

2 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 161)

6,56 6,000 39,36

3 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 160)

19,43 6,000 116,58

4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 162)

6,09 20,000 121,80

5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a
les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 163)

154,10 3,000 462,30

6 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
164)

2,69 20,000 53,80

7 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 165)

7,99 10,000 79,90

8 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P -
166)

15,33 20,000 306,60

9 P147W-65NF u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 167)

214,98 3,000 644,94

EUR
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10 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 168)

0,23 200,000 46,00

11 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 169)

6,40 20,000 128,00

TOTAL Titol 4 01.20.01.01 2.154,62

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Titol 4 02 ROBA DE TREBALL

1 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 170)

15,03 20,000 300,60

2 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 171)

17,18 2,000 34,36

3 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 172)

6,38 10,000 63,80

4 P148B-EQEJ u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P -
174)

7,40 20,000 148,00

5 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó (P - 175) 2,76 20,000 55,20

6 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 173)

13,81 20,000 276,20

TOTAL Titol 4 01.20.01.02 878,16

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

Titol 4 01 PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

1 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
176)

15,68 20,000 313,60

2 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 177)

6,62 50,000 331,00

3 P151A-45RG m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 179)

8,32 50,000 416,00

4 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 178)

7,85 50,000 392,50

5 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 180)

11,14 30,000 334,20

EUR
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6 P151N-484M m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 181)

6,85 30,000 205,50

7 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 183)

0,24 200,000 48,00

8 P151Q-EQFD m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 182)

17,12 50,000 856,00

TOTAL Titol 4 01.20.02.01 2.896,80

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

Titol 4 02 ELEMENTS AUXILIARS PER PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 184)

47,00 105,000 4.935,00

TOTAL Titol 4 01.20.02.02 4.935,00

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

Titol 4 03 EQUIPAMENT

1 PQUA-7B4F u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de
plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'
acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 285)

82,92 1,000 82,92

2 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 287)

202,46 1,000 202,46

3 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 290)

202,46 1,000 202,46

4 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb

63,75 8,000 510,00

EUR
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aixeta i taulell (P - 288)

5 PQUA-7B49 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà,
paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 284)

57,38 8,000 459,04

6 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 286)

134,55 8,000 1.076,40

7 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 289)

71,25 8,000 570,00

8 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 291) 21,38 64,000 1.368,32

9 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 282)

101,04 2,000 202,08

10 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 283)

69,80 1,000 69,80

11 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 292)

106,44 1,000 106,44

12 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 281)

24,54 4,000 98,16

13 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 294)

30,50 1,000 30,50

14 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 293) 2,09 40,000 83,60

TOTAL Titol 4 01.20.02.03 5.062,18

Obra 01 Pressupost ACABATSINST

Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 MESURES PREVENTIVES

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
185)

21,17 45,000 952,65

2 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
186)

152,16 4,000 608,64

TOTAL Titol 3 01.20.03 1.561,29

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.00  MITJANS AUXILIARS 5.207,92

Titol 3 01.01.01  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES I REPICATS 12.386,44

Titol 3 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 28.290,69

Titol 3 01.01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 2.648,48

Titol 3 01.01.04  RAM DE PALETERIA 2.015,74

Titol 3 01.01.05  REVESTIMENTS 10.318,03

Titol 3 01.01.06  PAVIMENTS 70.545,99

Titol 3 01.01.07  SERRALLERIA 39.204,51

Titol 3 01.01.08  FUSTERIA 2.344,41

Titol 3 01.01.09  INSTALACIONS 117.175,35

Titol 3 01.01.10  MOBILIARI 10.461,27

Capítol 01.01  FASE A. CLAUSTRE 300.598,83

Titol 3 01.02.01  ENDERROCS 10.199,02

Titol 3 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 2.794,08

Titol 3 01.02.03  GESTIÓ DE RESIDUS 4.928,18

Titol 3 01.02.04  FONAMENTS 4.532,05

Titol 3 01.02.05  ESTRUCTURA FORMIGÓ 52.530,88

Titol 3 01.02.06  ESTRUCTURA METÀL.LICA 27.656,84

Titol 3 01.02.07  ESTINTOLAMENTS 15.921,51

Titol 3 01.02.08  SERRALLERIA 18.651,21

Titol 3 01.02.09  RAM DE PALETERIA / CARTRÓ-GUIX 33.301,89

Titol 3 01.02.10  REVESTIMENTS 35.707,02

Titol 3 01.02.12  TANCAMENTS FIXES 86.390,47

Titol 3 01.02.13  TANCAMENTS PRACTICABLES 22.687,40

Titol 3 01.02.14  COBERTA 8.028,82

Titol 3 01.02.15  INSTAL.LACIONS 69.195,03

Capítol 01.02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES 392.524,40

Titol 3 01.03.00  MITJANS AUXILIARS 13.853,27

Titol 3 01.03.01  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES I REPICATS 9.454,79

Titol 3 01.03.02  TRANSPORT DE RUNES 2.352,63

Titol 3 01.03.03  GESTIÓ DE RESIDUS 1.166,46

Titol 3 01.03.04  RAM DE PALETERIA 4.308,25

Titol 3 01.03.05  REVESTIMENTS 45.115,21

Titol 3 01.03.06  COBERTA 4.088,54

Titol 3 01.03.07  INSTAL.LACIONS 2.657,28

Capítol 01.03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD 82.996,43

Titol 3 01.20.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 3.032,78

Titol 3 01.20.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 12.893,98

Titol 3 01.20.03  MESURES PREVENTIVES 1.561,29

Capítol 01.20  SEGURETAT I SALUT 17.488,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
793.607,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  TREBALLS AUXILIARS 1.360,10

Capítol 01.01  FASE A. CLAUSTRE 300.598,83

Capítol 01.02  FASE B. NUCLI COMUNICACIONS MUNTACÀRREGUES 392.524,40

Capítol 01.03  FASE C. FAÇANES EXTERIORS ALA SUD 82.996,43

Capítol 01.19  CONTROL DE QUALITAT 0,00

Capítol 01.20  SEGURETAT I SALUT 17.488,05

Obra 01 Pressupost ACABATSINST 794.967,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
794.967,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACABATSINST 794.967,81

794.967,81

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 794.967,81

13 % Despeses Generals SOBRE 794.967,81................................................................... 103.345,82

6 % Benefici Inustrial SOBRE 794.967,81.......................................................................... 47.698,07

Subtotal 946.011,70

21 % IVA SOBRE 946.011,70............................................................................................. 198.662,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.144.674,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ  CENT QUARANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )
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