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PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

AMIDAMENTS Data: 21/03/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 01  ENDERROC

1 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb
líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels
paquets sobre camió.

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

1 Enderroc coberta fibrociment 543,960 543,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 543,960

2 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Planta Baixa:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.
Planta 1:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes + envoltant biga escenari Sala d'Actes.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.

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

1 Planta baixa 231,460 231,460 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 294,680 294,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 526,140

3 P2145-4RRY u Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Escala gat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P2143-H8DF m2 Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

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

1 Enderroc paviment vinílic 177,470 177,470 C#*D#*E#*F#
2 234,910 234,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,380

5 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Enderroc paviment zona UTE actual 7,260 7,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,260

6 P214G-78OW m2 Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

AMIDAMENTS Data: 21/03/22 Pàg.: 2

1 Enderroc pelfut existent accés casal 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,090

7 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 Solera en vestíbul a rebaixar (Sala
Muriel Casals)

20,630 0,200 4,126 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,126

8 P2143-4RR5 m Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

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

1 Arrencada rampa existent pb 10,370 10,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,370

9 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o sobre camió o contenidor.*El desmuntatge del mobiliari i equipaments de la cuina de planta baixa
que es reaprofitin s'hauran de tornar a muntar a l'office de la planta 1. Redistribució de pica, cambra frigorífica i
armaris provinents de planta baixa. La resta es pot retirar, càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.

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

1 Desmuntatge mobiliari cuina PB 14,030 2,700 37,881 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,881

10 P21Q0-H8E2 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i retirada sobre camió o contenidor a l'abocador autoritzat.
*Desmuntatge del mobiliari existent al office de planta 1.Eliminar pica i mobiliari existent.

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

1 Desmuntatge mobiliari office P1 10,650 2,700 28,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,755

11 P21Q0-H8E3 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o sobre camió o contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica, marc de vidre i elements de la sala de
pintura actual de planta baixa. Retirada i càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.

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

1 Desmuntatge mobiliari sala pintura
actual PB

3,360 2,700 9,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,072

12 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Serveis Homes P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

AMIDAMENTS Data: 21/03/22 Pàg.: 3

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

1 Vestuaris Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Vestuaris Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 P21GS-4RV2 u Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Serveis Dones P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 P21GN-4RUG u Arrencada de llumenera interior encastada en fals sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i
recol·locació en nova ubicació.

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

1 Recol·locació llumenera interior
encastada fals sostre

27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

17 P21GN-4RUJ u Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova
ubicació.

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

1 Recol·locació llumenera interior
suspesa

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

18 P21GN-4RUM u Arrencada de llumenera interior de superfície de paret i sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i
recol·locació en nova ubicació.

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

1 Recol·locació llumenera interior
superficial

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 P21GN-4RUF u Arrencada de llumenera exterior muntada en braç mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i
recol·locació posterior.

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

1 Llumenera exterior braç façana
principal

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

AMIDAMENTS Data: 21/03/22 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 P21DD-HBKF u Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de pati, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim i càrrega sobre camió/contenedor.

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

1 LLums exteriors pati 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals.

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

1 Arrencada cablejat enllumenat aèri
públic

63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

22 P21GN-4RUB u Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió.

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

1 Màstils 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

23 P21G1-4RU0 m3 Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Retallada xemeneia 1m3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Façana Pintor Vila Puig PB 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
2 Façana Pintor Vila Puig P1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Cantonada PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Cantonada P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana Sabadell PB 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
6 Façana Sabadell P1 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
7 Façana pati P1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,700

25 P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 Enderroc envans PB 4,620 3,000 13,860 C#*D#*E#*F#
2 3,360 3,000 10,080 C#*D#*E#*F#
3 2,690 3,000 2,000 16,140 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 0,760 3,000 2,280 C#*D#*E#*F#
6 4,760 3,000 14,280 C#*D#*E#*F#
7 1,300 3,000 3,900 C#*D#*E#*F#
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PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

AMIDAMENTS Data: 21/03/22 Pàg.: 5

8 4,300 3,000 12,900 C#*D#*E#*F#
9 2,900 3,000 8,700 C#*D#*E#*F#

10 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#
11 2,330 3,000 6,990 C#*D#*E#*F#
12 1,510 3,000 4,530 C#*D#*E#*F#
13 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
14 4,690 3,000 14,070 C#*D#*E#*F#
15 3,600 3,000 2,000 21,600 C#*D#*E#*F#
16 1,900 3,000 5,700 C#*D#*E#*F#
17 2,660 3,000 7,980 C#*D#*E#*F#
18 0,740 3,000 2,220 C#*D#*E#*F#
19 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
20 1,400 3,000 2,000 8,400 C#*D#*E#*F#
21 2,930 3,000 8,790 C#*D#*E#*F#
22 1,900 1,000 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,020

26 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

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

1 Enderroc mur de façana 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
2 0,400 3,000 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
3 2,300 1,200 0,400 2,000 2,208 C#*D#*E#*F#
4 1,050 3,000 0,400 1,260 C#*D#*E#*F#
5 1,100 1,200 0,400 0,528 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
7 2,560 3,000 0,150 1,152 C#*D#*E#*F#
8 1,890 3,000 0,150 0,851 C#*D#*E#*F#
9 5,670 3,000 0,150 2,552 C#*D#*E#*F#

10 3,230 3,100 0,400 4,005 C#*D#*E#*F#
11 Jardinera accés SMC 0,840 1,440 0,600 0,726 C#*D#*E#*F#
12 Jardinera carrer

Sabadell/PintorVilapuig
9,350 0,300 2,805 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,217

27 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Arrencada persianes 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

28 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Arrencada reixes C/Sabadell PB 1,640 1,480 9,000 21,845 C#*D#*E#*F#
2 Arrencada reixes C/Pintor Vilapuig PB 1,000 1,480 2,000 2,960 C#*D#*E#*F#
3 1,100 1,480 1,000 1,628 C#*D#*E#*F#
4 2,300 1,480 2,000 6,808 C#*D#*E#*F#
5 Arrencada reixes Pati PB 1,640 2,000 1,000 3,280 C#*D#*E#*F#
6 1,260 2,000 3,000 7,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,081
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PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

AMIDAMENTS Data: 21/03/22 Pàg.: 6

29 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Arrencada de portes interiors PB 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Arrencada de portes interiors P1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

30 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 Finestres PB:
2 Façana C.Pintor Vilapuig 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana C.Sabadell 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Finestres P1:
5 Façana C.Pintor Vilapuig 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana C.Sabadell 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Façana Pati 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

31 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera/porta exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

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

1 Arrencada de portes exteriors PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

32 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de formigó, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Enderroc escala emergència 5,130 2,450 2,000 25,137 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,137

33 P214O-4RO2 m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Enderroc escala emergència 1,580 2,180 3,444 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,444

34 P214T-4RQK m2 Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Enderroc envà vidre PB 6,180 3,000 18,540 C#*D#*E#*F#
2 1,900 3,000 5,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,240

35 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Envoltant pilars 3uts PB 4,240 3,000 12,720 C#*D#*E#*F#
2 Revestiment fusta PB 2,120 3,000 6,360 C#*D#*E#*F#
3 10,830 3,000 32,490 C#*D#*E#*F#
4 11,460 3,000 34,380 C#*D#*E#*F#
5 1,530 3,000 4,590 C#*D#*E#*F#
6 0,350 3,000 1,050 C#*D#*E#*F#
7 3,950 3,000 11,850 C#*D#*E#*F#
8 1,300 3,000 3,900 C#*D#*E#*F#
9 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#

10 1,390 0,900 1,251 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,791

36 P2143-H8DH m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

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

1 Arrencada sòcol fusta PB 144,940 144,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,940

37 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida
per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

38 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

39 P21GH-HCWT u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona,
metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Desmuntatge caixa de subtitució 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

40 P21GG-4RXH u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a nova ubicació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

41 P21GH-HCWX u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Desmuntatge mecanismes elèctrics PB 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Desmuntatge mecanismes elèctrics P1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

42 01010000001 ut Pla de treball amb risc d'amiant
El pla ha d'especificar la següent informació i incloure la documentació acreditativa corresponent (article 11.2
del Reial decret 396/2006):
Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat.
Tipus de material, forma de presentació i quantitats.
Ubicació del lloc de treball.
Data d'inici i durada prevista
Relació nominal dels/de les treballadors/ores, categories professionals, oficis, formació i experiència.
Procediments que s'aplicaran.
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Mesures preventives previstes.
Equips de protecció individual i unitats de descontaminació.
Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres persones.
Informació als treballadors.
Eliminació de residus.
Recursos preventius.
Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball especificant el laboratori acreditat que analitzarà
les mostres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

43 PQUQ-HQZL u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones
amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de
vestidor per a roba de carrer.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

44 PQUQ-HOBX d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració
amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de
carrer

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

1 Lloguer 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

45 K21GEL11 u Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i telecomunicacions, inclós quadre elèctric, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou transport a instal.lació de gestió de residus,
valoritzacó i/o deposició de residus a dipòsit autoritzat incloses taxes.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

46 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el Real Decret 396/2006. El preu inclou el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada.

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

1 543,960 0,050 27,198 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,198

47 GEC020 m3 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.

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

1 543,960 0,050 27,198 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,198

48 K21GU001 u Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic situats a façana, amb mitjans manuals per a posterior
muntatge

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 02  RAM DE PALETA

1 P6142-57EN m2 Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 5,5cm. Reomplert
panys façana.(M1)

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

1 C. Instal·lacions 19,370 19,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,370

2 P6142-57E2 m2 Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 8,5cm.Reomplert
panys façana.(M2)

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

1 Sala Actes - Guardaroba 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
2 Office 0,960 0,960 C#*D#*E#*F#
3 Pas Escala Emergència 2,740 2,740 C#*D#*E#*F#
4 reomplerts pany façanes 23,780 23,780 C#*D#*E#*F#
5 Sala Actes 17,070 17,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,060

3 P6142-57AK m2 Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat per cara interior. Gruix total 8,5cm.Paret de recolzament
noves portes (M2.1)

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

1 Accés Casal 2,980 2,980 C#*D#*E#*F#
2 Accés SMC 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
3 Junta Avis 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,540

4 P612A-7BOV m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues cares. Gruix total 11,5cm. Paret de taponament de buits de
portes i finestres.(M3)

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

1 Accés Casal 2,970 2,970 C#*D#*E#*F#
2 Junta Avis 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
3 Material Coordinació 1,320 1,320 C#*D#*E#*F#
4 Pas Escala Emergència 2,560 2,560 C#*D#*E#*F#
5 Sala Polivalent 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,370

5 P612A-7BO2 m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de gres per 1 cara, revocat i impermeabilitzat 1 cara. Jardinera
accés SMC.(M3.1)

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

1 Jardinera accés SMC 2,680 2,680 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,680

6 P8311-9KGN m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat llis a jardinera accés SMC, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

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

1 Jardinera accés SMC 2,680 2,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,680

7 P4FF-EH0L m3 Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara exterior, i arrebossat en cara interior. En parets noves d'Escala
d'emergència. Acabat amb estuc de cal. Color a definir per DF en base a 3 mostres. (M4)

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

1 Escala emergència 84,990 0,150 12,749 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,749

8 P93M-3G13 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm,
amb xarxat de 6cm cada 20, abocat amb bomba. Solera recrescut rampa i replà escales noves, sobre envanets
i rasilles cada 60cm.

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

1 Recrescut rampa 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
2 Recrescut replà escales noves 6,640 6,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,240

9 EY01AJUX PA Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents en obertura de regates en parets i paviments, amb mitjans
manuals i tapades amb morter de ciment 1:4, i/o reposició d'enguixat, col.locació de caixetins, caixes de
connexions, formació de forats i passos, col.locació de sanitaris, etc...

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EY01AJUY PA Ajudes de paleta a la resta d'industrial

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 L81R730X m2 Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en paret o sostre pla

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

1 previsió 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 03  COBERTA
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1 P540-CV32 m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i
lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb
placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de
resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la
placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb
fixacions mecàniques
*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de
150mm. La cara interior disposa de microperforacions de 3mm de diàmetre. El recobriment estàndard ACH es
de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla
contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CO).

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

1 Coberta general 518,440 518,440 C#*D#*E#*F#
2 Fris frontal coberta R6 15,790 1,800 0,350 9,948 C#*D#*E#*F#
3 15,520 1,800 0,350 9,778 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 538,166

2 P540-CV3P m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i
lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb
placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de
resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la
placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb
fixacions mecàniques
*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de
80mm. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i
galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i
remats de canal d'aigües. (CB).

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

1 Coberta sobre badalot escala
emergència

30,640 30,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,640

3 P5ZJ1-52DN m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25
cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

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

1 Canal recollida aigües pluvials 25,360 25,360 C#*D#*E#*F#
2 20,490 20,490 C#*D#*E#*F#
3 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
4 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
5 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
6 1,660 1,660 C#*D#*E#*F#
7 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,950

4 PR32-8RYJ m3 Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

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

1 Paviment grava coberta 18,140 0,100 1,814 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,814

5 P7C22-E0BJ m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 100 mm de gruix,
de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades
amb adhesiu de formulació específica
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment coberta 18,140 18,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,140

6 P4LC-654A m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre
estructura

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

1 Sala UE i BC 3,240 5,430 17,593 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,593

7 E45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, 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 17,593 0,100 1,759 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,759

8 010300000001 ut Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN 100R RW 40dB. Panells acústics modulars autoportants per a
la construcció de cabines i pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm d'amplària per 100 mm de gruix amb
un sistema de engatillado lateral que li confereix una instal·lació sense caragols auxiliars. Formats per una
safata exterior de xapa d'acer galvanitzada, un nucli de llana de roca amb vel negre de protecció i una safata de
tancament mitjançant unió mecànica de xapa d'acer prelacada en color blanc i perforació multidiàmetre. Aquest
sistema evita, al contrari que mètodes d'unió per adhesiu, el despreniment de les parts amb el pas del temps.
Opcionalment es poden pintar en color RAL a triar.El muntatge es realitza sense necessitat d'estructura auxiliar,
sent els propis mòduls els que formen.

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

1 14,320 14,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,320

9 E54ZW14K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

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

1 Carener 25,360 25,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,360

10 E54ZT78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

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

1 Coberta CO 20,490 20,490 C#*D#*E#*F#
2 20,900 20,900 C#*D#*E#*F#
3 25,360 25,360 C#*D#*E#*F#
4 16,540 16,540 C#*D#*E#*F#
5 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
6 1,660 1,660 C#*D#*E#*F#
7 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
8 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
9 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
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10 Coberta CB 5,670 2,000 11,340 C#*D#*E#*F#
11 5,030 2,000 10,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,790

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 04  FAÇANA

1 P7C40-5NZK m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb làmina
d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques

*Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en caixes de persiana. Gruix de 8cm.(AL)

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

1 Caixes de persiana
2 Finestres Sabadell 1,640 0,400 8,000 5,248 C#*D#*E#*F#
3 Finestres Vilapuig 2,000 2,300 0,400 1,840 C#*D#*E#*F#
4 Finestres Camerinos + Office 3,000 1,640 0,180 0,886 C#*D#*E#*F#
5 3,000 1,640 0,400 1,968 C#*D#*E#*F#
6 Finestres sala 9,000 1,640 0,180 2,657 C#*D#*E#*F#
7 9,000 1,640 0,400 5,904 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,503

2 E7C2A803 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu

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

1 Carrer Sabadell
2 S1.2 Clar 1,840 1,840 C#*D#*E#*F#
3 98,840 98,840 C#*D#*E#*F#
4 S1 Fosc 0,310 0,310 C#*D#*E#*F#
5 20,860 20,860 C#*D#*E#*F#
6 2,060 7,000 14,420 C#*D#*E#*F#
7 Cantonada
8 S.12 37,700 37,700 C#*D#*E#*F#
9 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

10 C/Vilapuig
11 S1.2 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
12 Mitgera
13 S1.2 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
14 Façana pati
15 S1.2 62,400 62,400 C#*D#*E#*F#
16 Dintells exteriors
17 Porta junta avis 1,300 0,400 0,520 C#*D#*E#*F#
18 Finestres Sabadell 1,640 0,400 7,000 4,592 C#*D#*E#*F#
19 Finestres Vilapuig 2,000 0,930 1,860 C#*D#*E#*F#
20 Accés SMC 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
21 1,050 3,100 3,255 C#*D#*E#*F#
22 Porxo Casal 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
23 Finestres camerinos + office 3,000 1,000 0,240 0,720 C#*D#*E#*F#
24 Finestres sala 9,000 1,640 0,250 3,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,407

3 E7C24423 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de
0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades
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amb morter adhesiu

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

1 Finestra F1 cantonada brancals 2,000 0,130 0,260 C#*D#*E#*F#
2 Dintell 1,000 0,240 0,240 C#*D#*E#*F#
3 Porta junta avis brancals 2,000 1,240 2,480 C#*D#*E#*F#
4 Finestres Sabadell 2,000 0,900 7,000 12,600 C#*D#*E#*F#
5 Finestres Vilapuig 2,000 1,350 2,700 C#*D#*E#*F#
6 Accés SMC 2,000 1,560 3,120 C#*D#*E#*F#
7 Porxo Casal 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#
8 Finestres Camerinos 2,000 1,300 0,240 0,624 C#*D#*E#*F#
9 Finestres Sala 9,000 0,090 0,810 C#*D#*E#*F#

10 9,000 0,730 6,570 C#*D#*E#*F#
11 9,000 0,190 1,710 C#*D#*E#*F#
12 9,000 0,220 1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,704

4 E81136D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic color a
escollir per la Direcció Facultativa, remolinat i lliscat.

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

1 Carrer Sabadell
2 S1.2 Clar 1,840 1,840 C#*D#*E#*F#
3 98,840 98,840 C#*D#*E#*F#
4 S1 Fosc 0,310 0,310 C#*D#*E#*F#
5 20,860 20,860 C#*D#*E#*F#
6 2,060 7,000 14,420 C#*D#*E#*F#
7 Cantonada C#*D#*E#*F#
8 S.12 37,700 37,700 C#*D#*E#*F#
9 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

10 C/Vilapuig C#*D#*E#*F#
11 S1.2 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
12 Mitgera C#*D#*E#*F#
13 S1.2 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
14 Façana pati C#*D#*E#*F#
15 S1.2 62,400 62,400 C#*D#*E#*F#
16 Finestra F1 cantonada brancals 2,000 0,130 0,260 C#*D#*E#*F#
17 Dintell 1,000 0,240 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,370

5 P824-3RER m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa
(UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 Pati 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
2 0,310 0,310 C#*D#*E#*F#
3 0,890 0,890 C#*D#*E#*F#
4 Sabadell P1 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#
5 Vilapuig 1,790 1,790 C#*D#*E#*F#
6 2,310 2,310 C#*D#*E#*F#
7 2,430 2,430 C#*D#*E#*F#
8 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
9 2,520 2,520 C#*D#*E#*F#

10 2,560 2,560 C#*D#*E#*F#
11 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#
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12 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
13 2,790 2,790 C#*D#*E#*F#
14 2,860 2,860 C#*D#*E#*F#
15 Vilapuig lletres 5,660 5,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,650

6 K1213251 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

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

1 28,130 7,780 218,851 C#*D#*E#*F#
2 4,820 7,780 37,500 C#*D#*E#*F#
3 5,670 7,780 44,113 C#*D#*E#*F#
4 7,470 7,780 58,117 C#*D#*E#*F#
5 15,720 7,780 122,302 C#*D#*E#*F#
6 25,500 7,780 198,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 679,273

7 K1215250 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

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

1 28,130 7,780 90,000 19.696,626 C#*D#*E#*F#
2 4,820 7,780 90,000 3.374,964 C#*D#*E#*F#
3 5,670 7,780 90,000 3.970,134 C#*D#*E#*F#
4 7,470 7,780 90,000 5.230,494 C#*D#*E#*F#
5 15,720 7,780 90,000 11.007,144 C#*D#*E#*F#
6 25,500 7,780 90,000 17.855,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61.134,462

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 05  TANCAMENTS I DIVISORIES

1 P660-73GE m2 Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb porta
abatible de vidre amb clau i maneta inox mate antienganxaments incorporada. Vidre laminar de seguretat 2
llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. S'incorporarà un
vinil entre 90 i 160cm d'alçada, a definir dsseny per la propietat.(MP)

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

1 Mampara accés despatxos 35,870 35,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,870

2 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Vínil situat entre 90 i 160cm d'alçada, a definir disseny
per la propietat.

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

1 Vínil autoadhesiu 4,170 0,700 2,919 C#*D#*E#*F#
2 3,850 0,700 2,695 C#*D#*E#*F#
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3 3,250 0,700 2,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,889

3 0116000000 m2 Forrat entre mampares Divitecnic T-65
Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de trasdossat de parets i pilars que disposa d'un només panell
d'aglomerat melamínic de 16 mm. de gruix, i cambra d'aire interior per a pas d'instal·lacions. Estructures ocultes
autoportants d'alumini, aliatge 6063. Lleugeres, inalterables, no magnètiques, amb tractament tèrmic T5
anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per a anivellament i tensors plans per a unions internes. Parts vistes:
sòcols i coronacions en alumini anoditzat 15 micres o lacat gamma Ral segons normatives QUALICOAT (ISO
2813 - ISO 2409 - ISO 1520). Recobert de panell melaminat de gramatge 120 gr/m² i aplacat de cant en PVC
d'1 mm., acabat color a triar. Es proposat l'acabat micro-ranurat horitzontal efecte bedoll natural.

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

1 Panelat entre mampares PB 43,460 43,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,460

4 P660-73G2 m2 VE-Mampara vestíbul accés CASAL
Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb
vidre fix laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600.

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

1 (VE)-Mampara vestíbul accés CASAL 2,900 3,000 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,700

5 01170000001 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs d'alumini. Previsió per insonorització de Sala Gran Polivalent.

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

1 Vidre laminar seguretat Sala Gran
Polivalent

6,110 3,000 18,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,330

6 P653-8LOL m2 Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa.
Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm. Sense placa
superior. Gruix total 8cm. (E0).

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

1 Paret interior façana C.Sabadell P1 23,230 23,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,230

7 P653-8LIE m2 Envà de PYL_SS_10cm.
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats de 70mm, ànima plena
de Llana de Roca mineral de 60mm i plauqes Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total de 10 cm.(E1)

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

1 Abocador 1,060 1,060 C#*D#*E#*F#
2 Armari Casal 6,840 6,840 C#*D#*E#*F#
3 c. Manteniment 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
4 C. Neteja 9,330 9,330 C#*D#*E#*F#
5 Escenari 42,960 42,960 C#*D#*E#*F#
6 Junta Avis 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
7 Pas banys 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
8 Rampa i Escales interiors 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
9 Sala Actes 40,600 40,600 C#*D#*E#*F#
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10 Sala Coordinació 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
11 Sala Informàtica 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
12 Sala Pintura 14,270 14,270 C#*D#*E#*F#
13 Sala Polivalent 16,260 16,260 C#*D#*E#*F#
14 Vestibul Pati 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,200

8 P653-8LOM m2 Envà de PYL_HH_10cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de
Llana de Roca mineral de 60mm i 1 placa hidròfuga de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 10cm.(E1.2)

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

1 Banys 48,230 48,230 C#*D#*E#*F#
2 C.Gas 5,190 5,190 C#*D#*E#*F#
3 Camerinos 11,750 11,750 C#*D#*E#*F#
4 Escala Emergència 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
5 71,510 71,510 C#*D#*E#*F#
6 Camerinos 12,370 12,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,380

9 P653-8LZ5 m2 Envà de PYL_2HH_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de
Llana de Roca mineral de 60mm i 2 plaques hidròfugues de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 13cm.(E1.3)

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

1 Vestibul Casal 8,760 8,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,760

10 P83EC-97KF m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 S
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana
de Roca mineral 60mm i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2)

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

1 Armari Casal 27,740 27,740 C#*D#*E#*F#
2 C. Instal·lacions 10,990 10,990 C#*D#*E#*F#
3 Camerinos 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
4 Escenari 53,920 53,920 C#*D#*E#*F#
5 Junta Avis 0,370 0,370 C#*D#*E#*F#
6 Material Coordinació 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
7 Office 1,830 1,830 C#*D#*E#*F#
8 Rampa i Escales interiors 0,510 0,510 C#*D#*E#*F#
9 Sala Actes 52,240 52,240 C#*D#*E#*F#

10 Sala Jocs 16,080 16,080 C#*D#*E#*F#
11 Sala Polivalent 18,270 18,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,750

11 P83EC-97KL m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 H
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana
de Roca mineral 60mm i placa Hidrófuga de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2.2)

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

1 Escala Emergència 116,280 116,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,280
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12 P83EC-95I8 m2 Tradossat directe / omega + PYL S 15
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, directe sobre omega a parament existent, i placa
Standard de 1,5cm. Gruix total 3cm.(E3).

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

1 Accés SMC 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#
2 Sala Actes 40,660 40,660 C#*D#*E#*F#
3 Sala Jocs 10,810 10,810 C#*D#*E#*F#
4 Sala Polivalent 13,100 13,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,320

13 P653-8LZP m2 Envà de PYL_HI_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de
Llana de Roca mineral 60mm, 1 placa hidròfuga per la cara interna (office) i 3 plaques ignífugues en la cara
exterior(pas escala emergència). Gruix total 13cm (E4.1)

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

1 Office 7,690 7,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,690

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 06  FALS SOSTRE

1 P846-9JNB m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

*Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat,
disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció
facultativa en base a 3 mostres. (FTC)

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

1 Fals sostre continu de PYL PB 38,550 38,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,550

2 P846-9JN9 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras continu de plaques de cartró guix hidròfugues, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer
galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la
direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)

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

1 Fals sostre continu de PYL Hidròfug
PB

19,310 19,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,310

3 P84J-9JRY m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de KNAUF o similar. (FTR)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fals sostre registrable plaques 60x60
P1

80,750 80,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,750

4 P84J-9JQX m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ral registrable de plaques de guix laminat hidròfugues, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de Knauf o
similar. (FTRH)

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

1 Fals sostre registrable plaques
hidròfugues 60x60 PB

35,950 35,950 C#*D#*E#*F#

2 Fals sostre registrable plaques
hidròfugues 60x60 P1

51,940 51,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,890

5 P84J-9JRJ m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats
Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat fonoabsorbents, A2-S1, D0, junta oculta, tipus THERMATEX
Acoustic de Knauf o similar. (FTRF)

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

1 Fals sostre registrable fonoabsorbent
PB

133,060 133,060 C#*D#*E#*F#

2 Fals sostre registrable fonoabsorbent
P1

84,530 84,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,590

6 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

*Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 0102000000 m2 Tabica fals sostre

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

1 Escenari 12,310 12,310 C#*D#*E#*F#
2 Pas banys 2,330 2,330 C#*D#*E#*F#
3 Sala Actes 75,930 75,930 C#*D#*E#*F#
4 Sala Jocs 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#
5 Sala Polivalent 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,860

8 0102000001 ut Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa AMF THERMATEX SONIC ELEMENT o de similar
propietats.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illa acústica ciruclar P1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 07  REVESTIMENTS

1 P824-3QY5 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 Office 10,880 10,880 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes vestidors 2,800 2,700 2,000 15,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 P7CR1-5ZNC m2 Enllistonat acústic.
Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell d'enllistonat de fusta, acústic, muntat sobre base de feltre
acústic negree, de 9mm de gruix. El panell té un gruix de 22mm, incloent lames i feltre, Acabat panel·lat sobre
frontal de boca d'escenari i sòcol de prosceni, i en paret inclinada d'accés a sala. (R4)

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

1 Accés Sala Actes 13,130 13,130 C#*D#*E#*F#
2 Escenari 41,790 41,790 C#*D#*E#*F#
3 Guardaroba i  so 49,430 49,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,350

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 08  PAVIMENTS

1 P9D5-364L m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV1).

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

1 Paviment accés a banys i c.neteja 9,220 9,220 C#*D#*E#*F#
2 Paviment

Informàtica/Pintura/Coordinació
111,010 111,010 C#*D#*E#*F#

3 Paviment Junta d'Avis 18,760 18,760 C#*D#*E#*F#
4 Paviment Magatzem Coord. 7,190 7,190 C#*D#*E#*F#
5 Paviment Sala de Jocs 151,090 151,090 C#*D#*E#*F#
6 Paviment Sala Polivalent 114,210 114,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 411,480

2 P9U8-4ZAS m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
*Sòcol gres imitació fusta.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòcol accés a banys i c.neteja 17,590 17,590 C#*D#*E#*F#
2 Sòcol informàtica/pintura/coordinació 84,970 84,970 C#*D#*E#*F#
3 Sòcol junta avis 17,740 17,740 C#*D#*E#*F#
4 Sòcol magatzem coord. 12,560 12,560 C#*D#*E#*F#
5 Sòcol sala de jocs 62,630 62,630 C#*D#*E#*F#
6 Sòcol sala polivalent 51,920 51,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,410

3 P9D5-3642 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte ciment. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV2).

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

1 Paviment abocador 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#
2 Paviment c.instal·lacions 16,170 16,170 C#*D#*E#*F#
3 Paviment office 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
4 Paviment Sala Muriel Casals 263,150 263,150 C#*D#*E#*F#
5 Paviment sortida de sala 23,990 23,990 C#*D#*E#*F#
6 Paviment vestibul Sala Muriel Casals

PB
30,410 30,410 C#*D#*E#*F#

7 Paviment vestibul Sala Muriel Casals
P1

10,590 10,590 C#*D#*E#*F#

8 Paviment Zona Actors PB 20,160 20,160 C#*D#*E#*F#
9 Paviment Zona Actors P1 12,060 12,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 387,810

4 P9U8-4ZA2 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Sòcol gres imitació ciment.

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

1 Sòcol abocador 5,160 5,160 C#*D#*E#*F#
2 Sòcol c.instal·lacions 16,960 16,960 C#*D#*E#*F#
3 Sòcol office 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
4 Sòcol Sala Muriel Casals 73,270 73,270 C#*D#*E#*F#
5 Sòcol sortida de sala 29,510 29,510 C#*D#*E#*F#
6 Sòcol vestibul Sala Muriel Casals PB 35,760 35,760 C#*D#*E#*F#
7 Sòcol vestibul Sala Muriel Casals P1 14,710 14,710 C#*D#*E#*F#
8 Sòcol Zona Actors PB 20,020 20,020 C#*D#*E#*F#
9 Sòcol Zona Actors P1 18,690 18,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,680

5 P9D5-363H m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada 10cm, en rampa d'accés i interior. (PAV3).

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

1 Paviment antilliscant rampa interior 9,630 9,630 C#*D#*E#*F#
2 Paviment antilliscant sortida

emergència
21,670 21,670 C#*D#*E#*F#

3 Rampa antilliscant accés SMC 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 37,800

6 P9U8-4ZA3 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Sòcol marbre.

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

1 Sòcol rampa interior 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
2 Sòcol sortida emergència 19,050 19,050 C#*D#*E#*F#
3 Sòcol accés SMC 10,230 10,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,480

7 P9D5-35WF m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antilliscant en marxapeus d'accessos, portes i balconeres. (PAV4).

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

1 Paviment exterior antilliscant accés
CASAL

5,170 5,170 C#*D#*E#*F#

2 Paviment exterior antilliscant accés
CASAL PATI

1,180 1,180 C#*D#*E#*F#

3 Paviment exterior antilliscant accés
SMC

2,120 2,120 C#*D#*E#*F#

4 Paviment marxapeu balconeres PB 1,130 2,000 2,260 C#*D#*E#*F#
5 Paviment marxapeu balconeres PB 0,530 0,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,260

8 P9J4-9ET3 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat
antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou marc perimetral d'acer inoxidable.
*Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat. Inclou marc perimetral del pelfut.(PAV5).

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

1 Pelfut accés CASAL 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
2 Pelfut accés CASAL PATI 8,940 8,940 C#*D#*E#*F#
3 Pelfut accés SMC 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,260

9 P9E1-DMY2 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
*Paviment de vorera a refer (PAV9).

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

1 Paviment de vorera a refer (PAV9) 0,570 0,570 C#*D#*E#*F#
2 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,620

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 09  PINTURA

1 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. RAL pintura interiors vertical general blanc RAL 9010 o similar. Excepció parets caixa interior escenari
i sala taula de so que seràn de color NEGRE ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret accés vestíbul, paret
escala i vestíbul SMC i frontal de banys i portes de banys a la planta primera pendent de definir color en obra en
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base a 3 mostres.

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

1 PB
2 Vestibul SMC 19,030 19,030 C#*D#*E#*F#
3 25,180 25,180 C#*D#*E#*F#
4 Jardinera interior 3,330 3,330 C#*D#*E#*F#
5 C. Manteniment 16,390 16,390 C#*D#*E#*F#
6 Ascensor 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
7 Sala Polivalent 70,990 70,990 C#*D#*E#*F#
9 Vestibul Casal 24,020 24,020 C#*D#*E#*F#

10 Material Coordinadora 33,760 33,760 C#*D#*E#*F#
11 Sala Coordinadora 32,710 32,710 C#*D#*E#*F#
12 Sala informàtica 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#
13 Sala pintura 51,730 51,730 C#*D#*E#*F#
14 Junta Avis 21,380 21,380 C#*D#*E#*F#
15 Sala Jocs 37,840 37,840 C#*D#*E#*F#
16 110,740 110,740 C#*D#*E#*F#
18 C. Caldera 17,530 17,530 C#*D#*E#*F#
19 Pas banys 31,380 31,380 C#*D#*E#*F#
20 C. Neteja 16,900 16,900 C#*D#*E#*F#
21 Vestibul Pati 14,430 14,430 C#*D#*E#*F#
22 C. Instal·lacions 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
23 Escala Emergència 102,300 102,300 C#*D#*E#*F#
24 Tabicas de fals sostre 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
26 P1
27 Ascensor 10,820 10,820 C#*D#*E#*F#
28 Escala SMC i Vestibul sala 47,160 47,160 C#*D#*E#*F#
29 Office 27,900 27,900 C#*D#*E#*F#
30 Pas Escala EM i Office 40,430 40,430 C#*D#*E#*F#
31 Escenari (negre) 125,030 125,030 C#*D#*E#*F#
32 Camerinos 72,820 72,820 C#*D#*E#*F#
33 Abocador 13,700 13,700 C#*D#*E#*F#
34 Pas Actors 55,700 55,700 C#*D#*E#*F#
35 Magatzem 38,860 38,860 C#*D#*E#*F#
36 Pas banys 112,140 112,140 C#*D#*E#*F#
37 Banys 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#
38 Sala Actes 92,870 92,870 C#*D#*E#*F#
39 Guarda-roba 38,640 38,640 C#*D#*E#*F#
40 Taula So (negre) 16,120 16,120 C#*D#*E#*F#
41 Material So 18,160 18,160 C#*D#*E#*F#
42 Tabicas de fals sostre 90,570 90,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.549,200

2 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.RAL pintura interiors hortizontal general blanc RAL 9010 o similar.

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

1 Accés Casal 19,310 19,310 C#*D#*E#*F#
2 Accés Casal Pati 9,190 9,190 C#*D#*E#*F#
3 Accés Sala Actes 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
4 Banys 43,320 43,320 C#*D#*E#*F#
5 Camerino 19,780 19,780 C#*D#*E#*F#
6 Distribuidor actors 19,550 19,550 C#*D#*E#*F#
7 Escala V1 13,630 13,630 C#*D#*E#*F#
8 Junta Avis 17,410 17,410 C#*D#*E#*F#
9 Magatzem 23,250 23,250 C#*D#*E#*F#
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10 Magatzem Coordinadora 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
11 Neteja- Manteniment 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
12 Office i pas 9,630 9,630 C#*D#*E#*F#
13 Pas a Escala Emergència 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
14 Pas Banys 6,590 6,590 C#*D#*E#*F#
15 Sala Calderes 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
16 Sala d'Actes 81,430 81,430 C#*D#*E#*F#
17 Sala Jocs 133,560 133,560 C#*D#*E#*F#
18 Sala Polivalent 116,880 116,880 C#*D#*E#*F#
19 Sales Tallers 105,500 105,500 C#*D#*E#*F#
20 Sortida emergència 4,870 4,870 C#*D#*E#*F#
21 Traster 2,580 2,580 C#*D#*E#*F#
22 Vestibul Sala Actes 28,010 28,010 C#*D#*E#*F#
23 Vestíbul 1 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
24 Zona Billar 29,360 29,360 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 730,110

3 P894-4V9A m2 Pintat de barana escala SMC, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
2 d'acabat.

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

1 SMC 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
2 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,350

4 P89E-4VV7 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P89J-4UDX m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Reixes pati caldera 1,980 1,380 2,732 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,732

6 P89C-392G m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente EI 15 (299 micres) i aplicació d'una mà de imprimación
segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris.

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

1 171,680 171,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,680

7 P87B-5VI6 m2 Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical

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

1 171,680 171,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,680

8 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´
de diàmetre, com a màxim

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

1 450 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 400 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 10  FUSTERIA EXTERIOR

1 EAJ137G4F1 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 88x144 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
F1

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

1 F1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAJ137G4F2 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

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

1 F2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EAJ137G4F3 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 100x146 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
F3
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EAJ1E3G4F4 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 80 i una full afixe
de 40, per a un buit d'obra aproximat de 120x240 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.

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

1 F4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EAJ148G4F41 u Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre bastiment de base, una fulla abatible, per a un buit d'obra
aproximat de 120x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.

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

1 F4.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAJ1H685F5 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe i una fulla oscil·lobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 220x265 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210.

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

1 F5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EAJ1AHG4F6 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 214x246
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
F6

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

1 F6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAJ1D2G4F6 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 81x2460 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
F6

EUR



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

AMIDAMENTS Data: 21/03/22 Pàg.: 27

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

1 F6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAJ117G4F7 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 91x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

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

1 F7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 EAJ1A2G4F7 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 41x143
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

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

1 F7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 EAJ1FARC u Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla practicable,
per a un buit d'obra aproximat de 66x305 cm, en forma d'arc classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

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

1 Farc 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 EAF9FMAR u Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8 lamel·les fixes d'eix horitzontal de 660 mm d'alçària, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 66x305 cm en forma d'arc. Tapeta interior cega i apertura
només en embocadura de conductes de ventilació. (FMArc).

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

1 FMArc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EAM2U01PE1 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 163x250 cm, i vidre lateral fix de 163x250 cm, amb vidres
doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE1

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

1 PE1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EAM2U01PE2 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 160x218 cm, i vidre lateral fix de 150x218 cm, amb vidres
doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE2

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

1 PE2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EAM2U01PE3 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 155x256 cm, i vidre lateral fix de 155x256 cm, amb vidres
doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

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

1 Pe3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EC1BCB4X m2 Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble 4,4/16Argon/6,6 (36mm), cambra d'aire amb argó, vidre baix
emissiu i amb control solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. Amb les següents característiques:
Pes: 25 kg/m2
Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K.
Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral 7035
TL (transmissió lluminosa): 69%
RL (reflexió lluminosa): 19%
Factor solar g: 0,42
Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba
Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0
Completament instal.lat i segellat.

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

1 F1 1,000 0,880 1,440 1,267 C#*D#*E#*F#
2 F2 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
3 F3 10,000 1,000 1,460 14,600 C#*D#*E#*F#
4 F4 1,000 1,200 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#
5 F4.1 1,000 0,600 1,200 0,720 C#*D#*E#*F#
6 F5 2,000 2,200 1,690 7,436 C#*D#*E#*F#
7 F6 1,000 3,100 2,460 7,626 C#*D#*E#*F#
8 F7 7,000 1,540 0,410 4,420 C#*D#*E#*F#
9 FArc 3,000 2,922 8,766 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,315

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 11  FUSTERIA INTERIOR

1 PAQB-B6LF u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau desbloquejable des
del exterior.(Portes de lavabos)(P1).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P1-0.70x2.10 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PAQB-B6L9 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. (P2)

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

1 P2-0.90x2.10 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PAQB-B6LL u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P3)

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

1 P3-0.80x2.10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PAS2-5R96 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P3)

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

1 P3 - EI2 60 C5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAS2-5R92 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P4)

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

1 P4 - EI2 60 C5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PAQB-B6N1 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta
de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de pas 167cm. (P5)

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

1 P5- 1.67 x 2.09 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAZ3-B6JM u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts
de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
*Palanca antipànic (P5).

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

1 Palanca antipànic P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAQB-B6L2 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau.Tapetes laterals en brancals i
frontals en cara exterior. Dins la sala sense tapetes frontals. (P6)

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

1 P6-0.80x2.10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PAZ2-BTIM u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de
pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements
de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. (P7 i P8)

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

1 P7 - 0.90 x 2.10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P8 - 0.80 x 2.10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PA21-5QF0 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, simple superficial
amb guia vista.(P7)

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

1 P7 - 0.90 x 2.10 2,000 0,900 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,780

11 PA21-5QF2 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, simple superficial
amb guia vista. (P8)

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

1 P8 - 0.80 x 2.10 2,000 0,800 2,100 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

12 PAQA-BFXW u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 70x 200 cm, amb galze per a vidre, acabat
superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada.
*Porta corredissa simple per dins mur (P9).

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

1 P9 - 0.73 x 2.10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PA16-6142 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior corredera de mides 2.00x2.50m, per a la seva
restauració a taller, pintat de porta i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.(P14)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 PAS2-5R93 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles batents, per a una llum de 140x240 cm, preu superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de pas 140cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P16)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P16 - EI2 60 C5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PAM2-H7K4 m2 Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de 90-100cm només vidre emmarcada en alumini muntada sobre
marc de porta d'alumini anoditzat o lacatge subjecte a estructura d'alumini de la mampara amb cargols d'acer
autorroscants. Anirà proveïda de rivet de goma de doble duresa per a evitar contraccions i dilatacions,
aconseguint un bon amortiment i aïllament acústic adequat. Fulla de porta amb vidre butiral (5+5) transparent
emmarcada en alumini estructural anoditzat o lacatge, de secció (40 x 50) mm, suportada sobre 3 o 4 frontisses
de seguretat acer inox. Manilla i pany acer inox amb bombi europeu. Guillotina inferior per a bon ajust a
paviment.(PV)

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

1 Porta vidre (4ut de 0.90 x 2.40m) 0,900 2,400 4,000 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

16 P214A-HIOB u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC),
de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del
conservador-restaurador.(PEx)

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

1 Porta corredera dins de mur 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 P214A-HIOD u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC),
de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del
conservador-restaurador.(PV1)

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

1 Porta de vidre PV1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 P214A-HIOC u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta interior de fusta abatible, de fins a 3 m2, amb recuperació
de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i grau de dificultat baix amb la intervenció del conservador-restaurador.(PExa)

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

1 Porta interior abatible PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 12  SERRALLERÍA

1 PB11-DJ05 m Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer inoxidable, separada 40mm de muret i col·locada a 65cm i a
90cm (doble passamà) collada a muret cada 2m mitjançant suport tipus pipes, amb embellidors circulars. (B1)

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

1 Rampa i escala PB 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
2 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,980

2 PB11-DIZZ m Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer inoxidable, collada a muret o soldada a perfils amb pipes
10-12mm inox. (B2)

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

1 Escala a coberta UTE 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
2 Escala emergència costat extern 23,650 23,650 C#*D#*E#*F#
3 Accés SMC 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
4 Escales SMC Paret 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
5 Escales escenari 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
6 Escales plataforma 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,200

3 PB11-H83V m Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana amb passamans de 40mm diàmetre d'acer inoxidable
soldada mitjançant pipa a cada muntant. Muntant 90-100cm de pletina acer per pintar rectangular de 40x10mm,
un muntant cada 100cm. Barrots entre travessers de 10mm diàmetre, d'acer per pintar. Travesser superior i
travesser inferior a una alçada de 10cm màxim de paviment, per protecció lateral, de 40x10cm muntat soldat a
biga de suport d'escala o lateralment mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha de quedar vista) i amb 3-4
cargols inserits 10cm.(B3)

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

1 Escala emergència ull escala 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
2 Escala a coberta UTE 9,350 9,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,650

4 PB31-HAGY m2 Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer per pintar de mides aprox. 152cmx140cm (7uts) i
88cmx140cm (1ut), amb pintura a l'esmalt tipus Oxiron RAL s/projecte, ancorada (soldada) a brancals de forat
de façana i formada per bastiment amb perfils de pletina de tubulars de 40x10 mm i lames del mateix material
de 40x10 mm. Tot segons detalls projecte executiu i directrius de la DF.

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

1 Reixes de 1.52 x 1.40 (7ut) 1,520 1,400 7,000 14,896 C#*D#*E#*F#
2 Reixa de 0.88 x 1.40 (1ut) 0,880 1,400 1,000 1,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,128

5 01090000000 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat de xapa miniona d'acer galvanitzat lacat en color
estandar, de 6 mm de gruix, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer
galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer inoxidable, a la façana d'Escala d'Emergència a pati.(XM)

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

1 Xapa miniona 4,940 10,260 50,684 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,684

6 KADG1132PS1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x83 cm, ambvidre, pany i clau,
col·locada, (PS1).

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

1 PS1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 KADG1122PS2 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x160 cm, amb pany i clau i
barres antipànics, col·locada. (PS2)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EE4ZGJD4 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat (Aerospirator) en part superior, segellats i connectats a
conductes interiors, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.

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

1 Aerospirator 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EE4ZAM0H u Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 1000x1000 mm de secció,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.*Sombreret de coberta, d'acer pintat negre, segellat en
tot el perímetre, de lames inclinades antipluja.(V2)

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

1 Barret xemeneia - V2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PQZ1-HAMP u Lletres corpòrees alumini façana
Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED per l'accés a Sala Muriel Casals (LCL) i lletres corpòrees
d'alumini per l'accés al CASAL Serra de Galliners (LC).

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

1 Accés SMC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Accés CASAL Serra de Galliners 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 E4415325 kg Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a façana cada 60cm. Acabat pintat igual que fusteria.(PC)

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

1 PC-Façana C.Pintor Vilapuig 3,550 12,670 44,979 C#*D#*E#*F#
2 PC-Façana C.Sabadell 3,550 28,130 99,862 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,841

12 E8K9TH3K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
*TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat mate. Igual que brancals i llindes de façana.
*CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa metàl·lica amb doble goteró i amb inclinació única.
Col·locació en mur de façana i badalot escala.

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

1 Trencaigües finestra xapa acer (TX)
2 F1 1,000 0,880 0,880 C#*D#*E#*F#
3 F2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 F3 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 F6 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
6 F7 7,000 1,540 10,780 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Cubremurs coberta (CM) 20,490 20,490 C#*D#*E#*F#
9 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#

10 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
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11 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
12 1,660 1,660 C#*D#*E#*F#
13 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
14 16,540 16,540 C#*D#*E#*F#
15 25,360 25,360 C#*D#*E#*F#
16 15,720 15,720 C#*D#*E#*F#
17 7,470 7,470 C#*D#*E#*F#
18 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#
19 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
20 5,030 5,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,920

13 E4415322 kg Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural existent en paret a mantenir (escala emergència), en
junta en paret nova. Collat a façana.(PI)

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

1 PI-Perfil acer inox L 40x40 3,200 13,450 43,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,040

14 P8M1-HCHV m2 Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat mate.
*Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament com a màxim,
amb 2 plecs, per a remat vertical de façana, col·locat amb fixacions mecàniques o soldat, i segellat. (R3)
*Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, d'alumini anoditzat RAL s/plànols (darrere
cartelleria SMC).(R3)

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

1 Finestres i portes PB 36,530 36,530 C#*D#*E#*F#
2 Recercat exterior SMC 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#
3 Recercat interior SMC 4,320 4,320 C#*D#*E#*F#
4 Frontal façana SMC 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
5 Finestres P1 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
6 9,690 9,690 C#*D#*E#*F#
7 0,720 0,720 C#*D#*E#*F#
8 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,180

15 EB32TANC1 ut Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB
Subministrament i muntatge de tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, mides
definides en els plànols, acabat sendzimir, obertura manual. Fins i tot calaix recollidor folrat, torn, molls de torsió
d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, fallada als laterals i
accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge a l'obra. Totalment muntat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei.

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

1 Persianes elèctriques motoritzades 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 PK20-613R u Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides
170X70X30 cm, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PK20-6132 u Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior,
de mides 42x42 cm, amb pany i clau segons normes de la companyia subministradora.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PDN3-61UZ u Reixes inferior i superior de ventilació de cambra interior on s'ubica el comptador de gas existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 C110401 PA Previsió trasllat d'escomesa elèctrica

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 0111010000 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb forma d'anell de 87W per penjar de sostre, de la marca
XAL mino 60 circle ó equivalent.
Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini; superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc;;
lluminària suspesa amb cable de 1500mm; regulació de l'altura sense necessitar eines; inclòs cable
d'alimentació transparent; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per
a la reducció de il·luminància i un enllumenat homogeni; LEDS d'alta eficiència; binning inicial <o= 3 Macadam;
3000K; CRI > o = 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I;
seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX.
Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de corretges de coberta. Diàmetre de 60 a 100cm.
MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o similar.(I1.1)

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

1 Llum penjant en sala I1.1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 0111010001 ut Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra LED, de 23W/m, encastable amb marc a parets i sostre,
de 1500mm, de la marca Xal Frame o equivalent.
Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària encastable amb marc; superfície amb acabat pintat en
pols en colors blanc; Perfil disponible per a pre-muntatge; resta de components lluminosos montables sense
eina; element de llum format per perfil extruit amb acabat altament reflector; difusor opal d'alta qualitat; coberta
microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de iluminancia i un enllumenat homogeni; UGR
< 19 per a variants ´´e´´ Leds; LEDS d'alta eficiència, binning inicial <0= 3 Macadam; en 3000K i CRI >o= 80;
mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica
segons IEC 62471 grup de risc 0; control amb DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge:
Sala: 16.60m + 16.40m  33.00 ml
Accés Sala: 4.50 ml
Sota barana escala SMC 1.50+3.50ml 4.50 ml
Sota barana vestíbul SMC 3.00 ml

Total: 45ml
MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O similar.(I1.2)

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

1 Linestra LED I1.2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000
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4 0111010002 ut Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, de
150cm, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, difusor opal, de 1.5m de llargària, per col·locar en línia,
en superfície i en exterior.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i
muntatge. (I1.2E).

Escala emergència, en suports (sota barana ull escala) 7.50 ml
Jardinera accés SMC 1.5ml
Darrera Lletres corpòries 3.00ml

Total: 12ml
Linestra de 1.5ml 8 unitats

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

1 Linestra LED I1.2E Esc.Emergència i
Jardinera

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 0111010003 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL
sono flex 350 trim ó equivalent.

Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de cos de llum i carcassa de muntatge; carcassa amb vora
perimetral apropiada per al muntatge en sostres de guix; apropiada per a gruixos de sostre de 10-25 mm;
superfície pintada a la pols en blanc; llum acoblable sense eina en la carcassa; opcionalment enrasada amb el
sostre; placa LED lacada amb acabat altament reflector; inserit de llum LED que inclou dissipador de calor
intercanviable; color de llum 3000 K; Binning inicial <o=3 Macadam; CRI >o= 80; mín. 90% del flux lluminós
després de 50000 h de vida útil; LED energèticament eficients amb alt rendiment de color; coberta de PMMA
setinada; llum amb 2 orificis per a cables i terminal d'inserció per a cablejat passant; grau de protecció IP50;
CP1 220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc RG 0 - sense risc; cablejat intern del llum
lliure d'halògens; inclòs convertidor, control DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SONO FLEX  o similar. (I1.3)

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

1 Llum circular encastada fals sostre I1.3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 0111010004 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 12W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL
move it 45 round flex ó equivalent.

Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment de pintura en pols en negre; muntatge sense eines amb
joc de muntatge; Carcassa encastable de guix (pintable); per a muntatge sense marc en sostres de guix;
ajustable en altura sense eines i de manera contínua: enrasat amb el sostre o sobresortint parcial o totalment;
projector giratori 355° i orientable 90°; refrigeració passiva del LED; amb tecnologia COB (Xip on Board) o
LEDS d'alta potència; binning inicial ? 3 Macadam; disponible en 3000?K; opcional amb tecnologia CWD
(Colour Warm Dimming); CRI ? 90; mín. 80?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; control de
l'enlluernament mitjançant un punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica d'alta qualitat; característica
projecció precisa amb 2 angles de projecció diferents; grau de protecció IP 40 en el costat inferior (IP 20 en el
superior); CP II, control DMX
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL MOVE IT  o similar. (I1.4)

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

1 Focus petit orientable (I1.4) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 0111010005 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre,
de la marca XAL sasso 100 round downlight trimless, ó equivalent.

Projector encastable rodó; instal·lació sense eines mitjançant kit de muntatge amb sistema inserció de bola;
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superfície en color blanc, amb marc; UGR <o= 19; Xip on Board; LEDS; binning inicial < o= 2 Macadam; color
de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior (IP 20 en el superior);
CP II (font d'alimentació) o CP III (projector);  control amb DALI-2 . ø 97mm altura 75mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL SASSO 100  o similar. (I1.5)

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

1 Llum circular encastada fals sostre I1.5 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 0111010006 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 13W, amb driver, IP44, circular per
encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 60 round downlight trimless, ó equivalent.

Projector empotrable rodó; superfície en color blanc, amb marc; Xip on Board (DOWNLIGHT; LEDS binning
inicial <o= 3 Macadam; color de llum 4000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat
inferior ; CP II (font d'alimentació); control amb DALI-2 .ø 63mm altura 48mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SASSO 60  o similar (I1.5.1)

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

1 Llum circular encastada fals sostre
I1.5.1

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 0111010007 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, 44W, amb driver, IP40, quadrat per encastar en fals
sostre, de la marca XAL flow, ó equivalent.

Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta amb una grandària molt reduïda (cos de 35 mm); superfície
amb recobriment de pintura en pols en blanc, , cos de la lluminària situat a 11 mm de la paret o sostre; sistema
de muntatge ràpid sense eines; distribució de llum directa a través de cos LGP (Light Guiding Prism); tapa
PMMA il·luminada homogèniament amb acabat setinat, LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en
3000K i 4000 K; CRI <o= 80; mín. 90?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; lluminària amb
obertura de 2 orificis per a integrar cablejat i senzilla connexió; protecció IP 40; CP I; seguretat fotobiológica
segons IEC 62471 grup de risc 0; control DALI-2 amb funció CLO. Mides 591x591mm, altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL FLOW  o similar.(I1.6)

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

1 Plafó LED sostre quadrat I1.6 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 0111010008 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 35W, amb driver, lineal per paret o sostre,
de la marca XAL corner 1188, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en
pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa
HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS
binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de
50.000?h de vida útil; protecció IP?20; CP?I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud
1188mm, altura 65mm, ample 65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
Sobre mirall taulell camerinos:  2 ut.
MODEL: XAL CORNER 1188  (I1.7)

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

1 Llum sup.lineal sobre mirall camerinos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 0111010009 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 22W, amb driver, lineal per paret o sostre,
de la marca XAL corner 588, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en
pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa
HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS
binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de
50.000h de vida útil; protecció IP20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud
588mm, altura 65mm, ample 65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut
MODEL: XAL CORNER 588  (I1.7.1)

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

1 Llum sup.lineal sobre mirall lavabo
camerinos

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 01110100010 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 200 lúmens i de 1
h d'autonomia, de la casa DAISALUX model IZAR N30 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part
proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per sostre.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.

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

1 Llum emergència sostre 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 01110100011 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 100 lúmens i de 1
h d'autonomia, de la casa DAISALUX model HYDRA LD N2 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part
proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per parets.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.

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

1 Llum emergència parets 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 01110100012 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP65, 30W, amb driver, per paret, de la
marca Quart (Faro Barcelona), Xal Streamcut ó equivalent.
Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície anoditzada i pintada la pols en gris fosc; muntatge a
paret, fixat amb caragols acer inoxidable; LEDS d'alta eficiència binning inicial <o= 3 Macadam; 3000?K; CRI
>o=80; mínim 95% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; tipus protecció IP65, amb vàlvula
compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK07; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; espai de
connexió de llum separat, apropiat per a cablejat passant.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL STREAMCUT  o similar. (I1.11)

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

1 Focus exterior Estanc Pati 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 01110100013 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP54, 18W, amb driver, per paret, circular,
de la marca Xal Doc Wall ó equivalent.
Lluminària de superfície amb forma rodona, cos d'alumini;; superfície pintada a la pols en gris fosc, coberta
opal; LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K; >o=CRI 80; mín. 90% de flux lluminós després
de 50.000?hores de vida útil; tipus protecció IP 54, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a
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l'impacte IK09; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; *ø 180 mm: apropiat per a cablejat passant . ø 360mm
altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL DOC WALL  o similar (I1.12).

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

1 Llum exterior estanca en coberta I1.12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 01110100014 ut Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65,
30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W,  per col·locar a cambra elèctrica i de gas.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i
muntatge. (I1.13).

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

1 Aplic LED estanc  C.Elèctrica i gas
I1.13

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 01110100015 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, amb driver, IP65, quadrat per cambra d'instal·lacions.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.

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

1 Plafó LED estanc C.Instal·lacions I1.14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 01110100016 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 36W LED, per instal·lar en paret, de la
marca XAL Linea , ó equivalent.
Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per muntatge en paret; LED 4000 K; CRI >o= 90; protecció IP
65; CP I; amb control DALI-2.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge
MODEL: XAL LINEA o similar.

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

1 Llum superficie en escales I1.9 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 EG3125A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 Escomesa 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20 EG41TOTX u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric general de distribució en armari metàl·lic tipus Merlin Guerin
serie Prisma o similar per 120 mòduls de 35mm. Amb 10 finestres de 12 mòduls c/u. Contindrà els automàtics
grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 100A IV, 10kA, associat a proteccions sobretensions
permanents i transitòries CIRPROTECT o similar. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta, i
cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb
indicació del circuit. Plaquesta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat
interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i
provat. Porta plena amb clau indicatiu de tensió.
Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació de plaques fotovoltaiques.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EG42TOTX u Subquadre elèctric general en planta primera en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta
per 72 mòduls de 35mm amb 6 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema
elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta
identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de
H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament muntat i provat.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 EG43TOTX u Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de
35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor
general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema
elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta
identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de
H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EG44TOTX u Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24
mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric,
interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons
esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit.
Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor
de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 1G22A301 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram
de paleta

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

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 1G22G300 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i ajudes de ram de
paleta

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

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EG621194 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

27 EG621G94 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

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

1 Planta baixa 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

28 EG641178 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, encastat

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

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 EGA21112 u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà,
encastat

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

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 EG63115C u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
superior, encastada

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

1 Planta baixa 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

31 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

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

1 Planta baixa 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

32 EG641AA4 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes
NA, amb tecla, preu superior, encastat

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

1 Planta baixa tarja superior vidrieres
pati

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

33 EMD2U210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en
ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4
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fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

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

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

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

1 Previsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA

1 01010000 ut Desplaçament de 2m de boca de reg amb electrovàlvules a terra i aixeta de reg situades al pati.

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

1 Pati 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EF5252B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

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

1 Bany Planta Primera 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestidors planta primera 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
4 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
5 11,230 11,230 C#*D#*E#*F#
7 Office planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,330

3 EF599001 ut Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació. Inclou la part proporcionals de connexions i canonada de
gas, en el cas que sigui necessari. Totalment montat i connexionat.

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

1 Vestidors planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Office planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador
acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  APARELLS SANITARIS

1 PJ11C-3CXB u Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa,
de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model:The Gap
Square de Roca o similar.

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

1 Serveis Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis Homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PJ117-3BWL u Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble. Model: Lavabo Square 60x42 de Roca o similar.

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

1 Vestuaris Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PJ117-3BJA u Subministre i col·locació de lavabo petit angular de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt.Model: Lavabo angular Hall de Roca o similar.

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

1 Vestuaris Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PJ219-3SFV u Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets.

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

1 Aixeta lavabo exterior (vestuaris) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Aixeta lavabo petit (vestuaris) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PJ32-3EGO u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1'', roscat a un sifó de llautó
cromat

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

1 Lavabo exterior (vestuaris) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo petit (vestuaris) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

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

1 Lavabo exterior (vestuaris) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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2 Lavabo petit (vestuaris) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PJ11A-7ATS u Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x800 mm, de color blanc, preu
superior, encastat al paviment. Model: Terran extraplana o similar.

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

1 Vestuaris Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PJ218-3UCS u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

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

1 Vestuaris Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P21D0-HBKQ u Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova ubicació.

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

1 Abocador serveis Homes P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P21D0-HBKR u Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació d'aixeta d'abocador muntat superficialment o sobre aparell
sanitari, amb mitjans manuals.

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

1 Aixeta abocador serveis Homes P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat
amb fixacions mecàniques.

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

1 WC Serveis Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 WC Serveis Homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 WC Vestuaris Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 WC Vestuaris Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 PJ40-HA28 u Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat polit setinat. Inclou escombreta de niló. Ancorat a
parament vertical amb fixacions mecàniques.

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

1 Vestuaris Homes P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Dones P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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13 PJ40-HA2A u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 Dutxes vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 PQ83-HA7O u Subministrament i col·locació d'eixugamans automàtic per sensor elèctric en bany, model ARTH310, sèrie
Chronos o similar, de Franke, de 2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable acabat setinat o brillant, col·locat
mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

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

1 Vestuaris Homes P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Dones P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PJ43-HA1G u Subministrament i col·locació de dosificador antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., model BS618 serie Chronos o
similar de Franke, cos d'acer inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col·locat mitjançant ancoratges de fixació
a la paret, i instal·lat.

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

1 Vestuaris Homes P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Dones P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 PQ21-H84J u Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o similar, de Franke, cos d'acer inoxidable, col·locat
mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

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

1 Vestuaris Homes P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris Dones P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

1 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Vestidors planta primera 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

2 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Vestidors planta primera 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Bany planta primera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
3 Vestidors planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Office planta primera 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,900

4 4D1R2222 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i
muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre
materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida

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

1 Banys planta primera inodor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 LD1R2P02 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de
PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris

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

1 Vestidors Planta primera dutxa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 LD1R2P01 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de
PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris

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

1 Vestidors planta primera lavabo 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestidor planta primera abocador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 01  UNITATS DE CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA

1 EEJT2J22 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000
m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW
en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció
d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada
Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar.

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

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

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

1 Planta baixa 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

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

1 Planta baixa 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 EE054512 PA Desplaçament de les dues unitats exteriors existents. Inclou:
- Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits existents i desconnexió de màquines amb protecció de
boques dels circuits.
- Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels equips.
Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorìfic sustitutori del freon R-22.
- Connexionat de tota la instal·lació
- Totalment muntada i connectada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EFQ3225K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

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

1 Planta baixa 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 EFQ3226K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

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

1 Planta baixa 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 02  CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA

1 EE51HP1A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de
film d'alumini, muntat encastat en el cel ras. Inclou la part proporcional

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 70x30 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 50x25 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 45x25 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 35x25 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 60x20 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 45x20 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 25x15 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 25x20 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 40x25 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

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

1 Sortides 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EE42QE52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

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

1 Planta baixa 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

4 EEKP5511 u Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EEKP1101 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230 V,
col·locats a comporta tallafocs

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 03  CALEFACCIÓ

1 EF5352B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

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

1 40X42 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 33X35 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 26X28 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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4 20X22 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
5 16X18 166,000 166,000 C#*D#*E#*F#
6 13X15 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,000

2 EE3685B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 8 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

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

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EE36C5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 12 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EE36D5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 13 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EE36G5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 16 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EE36J5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 18 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EE36L5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 22 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EE36P5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 23 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 EE179900 PA Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de planta primera i connectant la nova distribució. Inclou
l'omplert del circuit, purgat i posta en marxa de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EEZ52310 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
manual, acoblat al radiador

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

1 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 12 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 18 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 23 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 04  CLIMATITZACIÓ PLANTA PRIMERA

1 MT42MEE051E ut Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, i
recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), gamma City
Multi, compatible amb la gamma Hybrid City Multi, sèrie R2, model PUHY-P650YSNW-A ´´MITSUBISHI
ELECTRIC´´ o similar, potència frigorífica nominal 76 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER = 3,93, SEER = 6,7, consum elèctric nominal en
refrigeració 16,03 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de
-5 fins a 52 ° C, potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura
de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP = 3,53, consum elèctric nominal en calefacció 17,91
kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5 ° C,
connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%,
compressor scroll hermèticament segellat amb control Inverter, 1750x1858x740 mm, pes 337 kg, pressió sonora
66 dBA, potència sonora 83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000
m, diferència màxima d'alçada d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i
60 m si es troba per sota.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PMITCMY01 ut Subministrament i montatge de kit de distribució gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides,
model CMY-Y202S-G2 o similar.

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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3 EEDE11K2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant VRF, de 25 a 30 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E de 24080 frigories o similar, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A, col·locada, eficiencia energética A

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EEMH2H60 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i
envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes,
secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de
retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de
refredament adiabàtic, col·locada.
Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, LGH-250RVXT-E o similar.

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EE42QF42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, muntat superficialment

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

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 EE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, muntat superficialment

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

1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

7 EEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x200 mm, d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

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

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

8 EEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EEK11G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 700x200 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EEK11N88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x400 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 EEK11NB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x800 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EEK14QB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x900 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació de cabal
tipus corredissa i fixada al bastiment

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EEK17D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

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

1 Retorn 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EEV32AA1 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual,
comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat, model a definir amb els
equips instal·lats.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
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1 E13060001 u Tasllat del rack de comunicació existent al nou emplaçament inclós part del cablejat i suportació. Totalment
muntat i comprovat.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E13060002 u Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós tub i calbejat fins les dues noves presses. Totalment muntat i
comprovat.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP7312F1 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EP141224 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, encastada

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 1P53TVSX u Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2 preses, formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció
normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals
(20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i
una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat.
-Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari, col·locat en tub.
-Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris per la correcte
distribució de la senyal de l'habitatge segons plànols.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1P53VD0X u Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses, formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció
normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals
(20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i
una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat.
-Cable de comunicacions de 8 parells lliure d'halògens, categoria 6a amb pantalla, col·locat en tub.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 07  INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Titol 4 01  ELEMENTS

1 PM31-6140 u Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva
reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor.
*Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a planta baixa i planta primera.

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

1 Recol·locació Extintor existent
12A-113B a PB

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Recol·locació Extintor existent
12A-113B a P1

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PM30-613Z u Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg.

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

1 Càrrega Extintor existent 12A-113B a
PB

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Càrrega Extintor existent 12A-113B a
P1

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 PM32-H88H u Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal·lat

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

1 Extintor nou 12A-113B a PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Extintor nou 12A-113B a P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes

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

1 Extintor CO2 a PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Extintor CO2 a P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P21DB-6PEX u Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització.

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

1 Recol·locació BIE existent PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Recol·locació BIE existent P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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6 0112070000 ut Recol·locació BIE existent

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

1 Recol·locació BIE existent PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Recol·locació BIE existent P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EF12LE22 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

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

1 Instal·lació nova BIE 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

8 PM20-DG41 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta
amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

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

1 BIE nova a PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PM15-4IDJ u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
d'encastar, encastat

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

1 Detector fum òptic PB 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Detector fum òptic P1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

10 PM17-386T u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element
fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

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

1 Alarma incendis interior PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Alarma incendis interior  P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 PM17-386R u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element
fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la
intempèrie

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

1 Alarma incendis exterior PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis, instal·lada.

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

1 Centraleta incendis PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 07  INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Titol 4 02  SENYALÍSTICA

1 PMS0-6Z07 u Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical

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

1 Nou rètol extintor 12A-113B PB 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Nou rètol extintor 12A-113B P1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PMS0-6Z06 u Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical

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

1 Nou rètol extintor CO2 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Nou rètol extintor CO2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PMS0-6Z08 u Rètol senyalització boca indencis equipada, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

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

1 Nou rètol BIE PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Nou rètol BIE P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PMS0-6Z0A u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical

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

1 Nou rètol sortida habitual PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Recol·locació rètol sortida habitual PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Recol·locació rètol sortida habitual P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PMS0-6Z0C u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

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

1 Nou rètol sortida emergència PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Nou rètol sortida emergència P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou rètol recorregut sortida habitual
PB

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Nou rètol recorregut sortida habitual P1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Recol·locació rètol recorregut sortida

habitual PB
5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Recol·locació rètol recorregut sortida
habitual P1

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 PMS0-6Z0G u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència escala descendent, rectangular, de 320x160
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

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

1 Nou rètol recorregut sort.emergència
escala descendent P1

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Recol·locació rètol recorregut
sort.emergencia escala descendent P1

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PMS0-6Z02 u Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical

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

1 Nou rètol sense sortida PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Nou rètol sense sortida  P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PMS0-6Z03 u Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical

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

1 Nou rètol perill risc elèctric PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Nou rètol perill risc elèctric P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 PMS0-6Z04 u Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en cas d'incendi´´, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

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

1 Nou rètol no utilitzar en cas incendis
PB

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Nou rètol no utilitzar en cas incendis
P1

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PMS0-6Z05 u Rètol senyalització pulsador alarma incendis, quadrat, de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

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

1 Nou rètol pulsador alarma incendis PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Nou rètol pulsador alarma incendis P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13  INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  VENTILACIÓ

1 EEM3A122 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire,
col·locat en conducte

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

1 bANYS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

1 Banys 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EKK13221 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament

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

1 Banys 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 14  ESCALA EMERGÈNCIA

1 P44C-DP0Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols.

*HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200. ACER s-275.

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

1 HEB-140 895,000 895,000 C#*D#*E#*F#
2 IPE-200 796,120 796,120 C#*D#*E#*F#
3 IPE-180 940,500 940,500 C#*D#*E#*F#
4 IPE-120 117,400 117,400 C#*D#*E#*F#
5 UPN-200 1.651,500 1.651,500 C#*D#*E#*F#
6 HEB-120 26,700 2,400 64,080 C#*D#*E#*F#
7 DINTELLS NOUS ACCÉS SMC:
8 IPE-120 (1ut x 3.40m) 10,400 3,400 35,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.499,960

2 P44C-DP10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura i cargols.
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*Acer B-500S.

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

1 Acer B-500 S 130,050 130,050 C#*D#*E#*F#
2 Pletines S-275 110,300 110,300 C#*D#*E#*F#
3 ESCALA EMERGÈNCIA:
4 L 80x80x8 (2ut x 4.60m) 9,630 4,600 2,000 88,596 C#*D#*E#*F#
5 L 80x80x8 (2ut x 2.00m) 9,630 2,000 2,000 38,520 C#*D#*E#*F#
6 L 50x50x5 (36ut x 1.70m) 3,770 1,700 36,000 230,724 C#*D#*E#*F#
7 L 50x50x5 (1ut x 5.10m) 3,770 5,100 1,000 19,227 C#*D#*E#*F#
8 TUBULARS RECOLZAMENT XAPA

DEPLOYÉ:
9 Quadrat 70x70 (7ut x 4.94m) 3,240 4,940 7,000 112,039 C#*D#*E#*F#

10 Quadrat 70x70 (3ut x 10.27m) 3,240 10,270 3,000 99,824 C#*D#*E#*F#
11 DINTELLS NOU ACCÉS SMC:
12 L 80x80x8 (1ut x 3.10m) 9,630 3,100 29,853 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 859,133

3 P312-D4NP m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

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

1 Formigó HA-25 1,819 1,819 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,819

4 P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella
d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

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

1 TACOS HILTI M12 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

5 P380-3CP2 kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Sabates 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Riostres 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#
3 Fonament sota façana-Acer B-500S 15,200 0,640 9,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,728

6 P312-D4N2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

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

1 Sabates 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
2 Riostres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Fonament sota façana -Formigó HA-25 0,640 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,890

7 P930-B3HC m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

EUR



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

AMIDAMENTS Data: 21/03/22 Pàg.: 60

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

1 Sabates 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
2 Riostres 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
3 Fonament sota façana-Formigó HM100 0,064 0,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,814

8 P93M-3G1R m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15cm,
amb xarxat de 15x15cm diametre 8, abocat amb bomba. Solera nova sota façana.

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

1 Solera nova sota façana 10,420 10,420 C#*D#*E#*F#
2 Solera escala emergència 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,920

9 PQN2-HCLD m Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat UPN 200, esglaons de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm
de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat
lacat.*Escala metàl·lica de suports i zanques de perfilería metàl·lica. Xapa tipus almendrada conformant
esglaons i baranes soldades a cantells.Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6
mm de gruix, Indeterminat, col·locat soldat

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 00  ENDERROC

1 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Escenari 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 01  ESTRUCTURES ESCÈNIQUES

1 15010000 ut Varals escènics BSF. Inclou:
- 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació escenari.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines.
- 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines.
- 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes.
- 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines laterals.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó, Americana i Teló fons.
Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.

Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de 29x26 cm. Material Alumini EN �AW 6082 T6. Tub principal de
50 mm. Tubs de reforç de 20 mm. Pintat al forn en negre
RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV.
Mesura truss frontal: 7,50 m
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 15010001 ut ·Accessoris:
02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís d'ajust.
02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb capacitat de càrrega de 2000 kg.
Pintada en negre RAL 9005
Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge complet de l'estructura.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 15010002 ut Sistema de motors per a truss frontal. Inclou:
02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+
Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz.
Finals de carrera mecànics: superior i inferior.
Regulador de Par.
Velocitat d'elevació: 4 m/min.
20 m de cadena 4x11 mm G100.
02un fre electromecànic.
01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 15010003 ut Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou:
Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph
Protecció magnetotèrmica i diferencial
Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada
Doble contactor de seguretat
Selector UP/DW individual per a cada motor
Bolet d'emergència amb clau
Polsador de RUN
Comandament de RUN amb bolet d'emergència i manguera 6,00 m per assegurar
visibilitat directa en el moviment de càrregues.
Armari metàl·lic de 600x640x150 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 15010004 ut Guia compacta per a cables de 5,00 m.
Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i de senyal
Base: 2,00 m
Alçada màxima: 5,00 m
Amplària de perfil: 70 mm
Color: Negre
Inclou material auxiliar per correcte muntatge i funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 15010005 ut Material elèctric:
- P/P Subquadre proteccions maquinària escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a motors
- Petit material necessari per a la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 15010006 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
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Titol 3 02  CARRILS I VESTUARI ESCÈNIC

1 15020000 ut Sistema de carril motoritzat. Inclou:
- Model POWER 571/2
- Motor 230V electrònic automàtic
- 2 finals de carrera
- Perfileria en alumini de color negre.
- Suport especial a tub o sostre amb abraçadora d'alumini.
- Elements d'unió
- Peça d'encreuament
- Politges de cap, tensat i reenviament
- Corretja interna d'accionament
- Botonera amb accionament i atur.
- Carros simples i d'arrossegament amb rodaments
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 15020001 ut -Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per recollida de telons. Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Peça d'encreuament
- Unions
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 15020002 ut Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per recollida cortinatge. Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 2 m.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 15020003 ut Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut 370g/m2 Ignífug C1 color a
definir per D.F. Inclou:
- 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament)
- 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt
Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç, ullers i betes. Laterals i abaix amb
doblat simple.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 15020004 ut Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant 330g/m2. Inclou:
-03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt
-02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt
-06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt
-02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt
-01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles)
Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb reforç superior, ullals amb
betes. Ignifugat Clase 1.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 15020005 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 03  INFRAESTRUCTURA IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR

1 15030000 ut Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector Out DMX
- 1un Connector RJ-45

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 15030001 ut Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector RJ-45
- 1un Connecto schucko

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 15030002 ut Barra electrificada ESC-BEL 3000
- Barra electrificada per a ús d'il·luminació espectacular de 3,00 m
- Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm
- Alimentació mitjançant PowerCON
- Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses CEE7/1
- Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT
- Inclou garres, connectors i petit material de muntatje.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 15030003 ut Sistema de rigging per a tots els elements de luminotècnia: garres, eslingues,
mosquetons, … , instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 15030004 ut Set de prolongadors Schuko- Schuko:
Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F
Connexions mitjançant punteres normalitzades.
Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
-10un 2 m
-5un 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 15030005 ut Set de prolongadors DMX 5:
Cable DMX 110, 1 par trenat i malla.
Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
Connectors Neutrik
-10un 2 m
-5un 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 15030006 ut Set de latiguillos DMX5, 1,50 m:
Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla.
Connectors Neutrik
Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació: Projectors, Splitters, Nodes, …

EUR



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

AMIDAMENTS Data: 21/03/22 Pàg.: 64

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 15030007 ut Material elèctric:
- Subquadre proteccions d'iluminació escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i barres
- Petit material necessari per a la instal·lació.
Tot segons REBT 2002.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 15030008 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb canalitzacio associada i connectors
aeris a barres.
S'inclouen desplaçaments i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 04  EQUIPAMENT IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR

1 15040000 ut Elation KL Fresnel 4
- LED Warm White de 50W
- temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97
- Control sobre freqúència i gamma.
- Zoom manual 14° a 30°
- Control manual i per DMX
- Curves de dimmer,
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 15040001 ut Elation Fluze PAR z175
- LED 175W COB
- RGBW
- Zoom 8° a 35°
- Control per DMX - RDM
- Curves de dimmer,
- Estrobo electrònic.
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 15040002 ut FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a 48 projectors mòbils, amb 24
faders multifunció de canals, submasters, o playbacks; controls integrals moving
light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue
Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full efects engine o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 15040003 ut Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 15040004 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 05  SISTEMA ELECTROACÚSTICA PA I MONITORS

1 15050000 ut Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist. auto-amp., 750 W, 15”, 2 vías
amplia gama d’alta potència de 15” amb trompeta d’aguts de 2”, dispersió horitzontal
de 90º i 50º vertical o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 15050001 ut Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist. auto-amp., 750 W, 12”, 2 vías amplia
gama, difusor 90x50, amb baixos de 12” i aguts de 1´´, amb trompeta assimètrica
girable adaptable per a aplicacions de monitor o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 15050002 ut Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de PA. Inclou:
- Lira articulada per Vantec 15A o equivalent.
- Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer pintat al forn en negre RAL 9005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 15050003 ut Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació). Inclou:
-Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat transparent amb 2 tancaments i claus,
rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre. Panells laterals i
posterior desmuntables. Pasacables en el lateral. Acabat esmaltat negre.
- Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i posada en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 15050004 ut Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00 mm².
Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de control, regidor i punts d'escenari.
CAT6/CAT7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 15050005 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 06  MICROFONIA

1 15060001 ut Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 15060003 ut Peus de micròfons de color negre amb dues extensions de la marca K&M model 252
BLACK o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 07  CONTROL SO

1 15070000 ut Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8 Out ampliablea 32/16 en cas de
necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran qualitat de so, 16 faders
motoritzats o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 15070001 ut Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out amb connexió via cable de xarxa
amb la taula de so o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 15070002 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 09  LLUM DE GUARDIA

1 15090000 ut Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65 LED de 1w.
Alimentació a 230V AC.
Angle 120º.
Color blau.
140 lumen.
Factor de potència 0.98.
Difusor policarbonat opal.
Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació i etiquetatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 15090001 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 10  ESCENARI TÈCNIC

1 15100000 ut Instal·lació de terra d'escenari tècnic.
- El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx compost per un rastellat de fusta amb el material de fixació
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i primera capa de contraxapat de bedoll de 15mm, la segona capa serà de taulell de avet tricapa per exterior de
19mm. Tota la instal·lació es farà amb cola de silenio sense visos. (SEGONS PLANIMETRIA).
- Inclou l’acabat de boca del escenari.

Característiques mecàniques / toleràncies:
- Capacitat de càrrega 500kg / m2
- Resistència a el foc M-1
- Humitat limit admissible d'un 15%
- Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2%
- Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons UNE 56.534

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 15100001 ut Acabat superficial:
Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2. inclou:
- Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica.
- Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar color negre mate.
- Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a l'aigua.
- Repassos i neteja d'excedents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 11  SOLERA ESCENARI

1 P93M-3G12 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm,
amb xarxat de 20x20cm amb diàmetre de 6, abocat amb bomba. Solera escenari, amb malla electrosoldad i
filtre acústic a impacte.

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

1 Solera escenari 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15  ESCENARI
Titol 3 12  RAM DE PALETA

1 P5Z25-50XA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets
de sostremort

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

1 Escenari 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

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

1 Escenari 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000
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3 E7C70101 m2 Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant procès d'extrussió directe i expansió fisic de cèl·les
tancades i estances que li aportin la consistència adequada. Gruix material bùtil·lic, 1mm.

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

1 Escenari 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 16  JARDINERÍA

1 PR32-8RY2 m3 Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals.

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

1 Espai jardinera reblert de graves 3,490 1,000 3,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,490

2 P21R0-92IB u Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera.

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

1 Jardinera interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Jardinera exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 17  VARIS

1 PQ60-HB3R u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al
parament

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

1 Bústia 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PMS0-6Z01 u Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat a la paret amb cargols.

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

1 Pictogrames banys homes PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pictogrames banys homes P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Pictogrames banys dones PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Pictogrames banys dones P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PC16-5NMK m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Mides 0.50 x 1.00m.

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

1 Vestidors Homes P1 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#
2 1,200 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
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3 Vestidor Dones P1 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#
4 1,200 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

4 PC16-5NMH m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre armari de fusta, de mides 0.90 x 2.00m.

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

1 Vestidors Homes P1 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#
2 Vestidor Dones P1 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

5 PQ52-6568 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte
fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat
suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.

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

1 Vestuaris homes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris dones 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PQ52-6562 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat pintat
color negre, per taula de so, amb cantells de fusta pintat de color negre també i reforços interiors, preu mitjà,
col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.

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

1 Taulell sala de so 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P660-73GB m2 Subministre i col·locació de mampara de dutxa frontal,composta per un vidre fixe+porta abatible de 6mm de
gruix. Mides: 82cm d'amplada x 200cm d'alçada.Inclou doble asa metàl·lica i  tractament anticalç.

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

1 Mampara vestuari homes P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Mampara vestuari dones P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PMS0-6Z00 u Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat plata corvat amb policarbonat davanter i tapetes laterals,
mides 160 x 110 mm. Sistema Kurvos o equivalent.Senyalització de sales (sala coordinadora, sala de pintura,
sala d'informàtica i despatx Junta d'Avis) i vestuaris.

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

1 Vestuaris homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala Informàtica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala Pintura 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Sala Coordinadora Casal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Despatx Junta d'Avis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PAV8-6Y9A m2 Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment de finestres, tipus POLYSCREEN 473 o similar, de
Bandalux. Teixit white sand o similar. Preparat per motoritzar i accionament amb comandament en finestres de
sala d'actes, a excepció de les finestres de planta baixa que aniràn amb corda (sense motor).
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cortines screens motoritzades en sala 1,000 1,400 6,000 8,400 C#*D#*E#*F#
2 Cortines screens en planta baixa 1,600 1,800 7,000 20,160 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,800 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
4 2,400 2,700 2,000 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,320

10 PAV7-AHEX u Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de finestres situades a la sala d'actes, enrotllable de fins a 18 kg
de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat.

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

1 Motor persianes sala d'actes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 PAQ2-4UHW u P10-Armari Sala de juntes 1
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a
sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents,
amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de
cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de
30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25%
dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors
de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.60x0.20m.

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

1 P10-Armari Sala Juntes 1 (0.60x2.40) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 P10-Armari Sala Juntes 1 (0.60x0.70) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 P10-Tapeta frontal fins a fals sostre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 PAQ2-4UH2 u P10-Armari Sala de juntes 2
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a
sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents,
amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de
cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de
30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25%
dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors
de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.00x0.20m.
2 tapetes laterals de 0.18x3.20m.

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

1 P10-Armari Sala Juntes 1 (0.60x2.40) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 P10-Armari Sala Juntes 1 (0.60x0.70) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 P10-Tapeta frontal fins a fals sostre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P10-2 tapetes laterals de 0.18x3.20m. 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000
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13 PAQ2-4UH3 u P11-Armari Sala Activitats-Jocs
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a
sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents,
amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de
cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de
30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25%
dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors
de 0.60x0.50m no).Fons armaris: 60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m.
1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50

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

1 P11-Armari Sala
Activitats-Jocs(0.70x2.40)

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 P11-Armari sup.Sala Activitats-Jocs
(0.70x0.50)

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 1 tapeta frontal 7x0.10m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1 tapeta lateral de 0.50x2.50m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1 tapeta lateral de 0.3x2.50m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

14 PAQ2-4UH4 u P12-Armari Sala Pintura
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a
sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents,
amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de
cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de
30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25%
dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

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

1 P1-Armari Pintura (0.60x2.40) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1 tapeta frontal 3x0.10m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1 tapeta lateral de 0.35x2.50m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1 tapeta lateral de 0.54x2.50m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 PAQ2-4UH5 u P12-Armari Sala Coordinació
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a
sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents,
amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de
cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de
30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25%
dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P1-Armari Coordinació (0.60x2.40) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1 tapeta frontal 3x0.10m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1 tapeta lateral de 0.35x2.50m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1 tapeta lateral de 0.54x2.50m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 PAQ2-4UH6 u P12-Armari Sala Informática
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a
sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents,
amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de
cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de
30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25%
dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.60x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m

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

1 P1-Armari Informática (0.60x2.40) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 1 tapeta frontal 3.60x0.10m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1 tapeta lateral de 0.35x2.50m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 PAQ2-4UH7 u P13-Armari Sala Gran Polivalent
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a
sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents,
amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de
cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de
30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25%
dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.Armaris de fons
60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m

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

1 P13-Armari Sala
Activitats-Jocs(0.70x2.40)

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 1 tapeta frontal 7x0.10m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1 tapeta lateral de 0.25x2.50m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1 tapeta lateral de 0.26x2.50m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

18 PAQ2-4UH8 u Armaris vestidors
Armari modular, de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents,
amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de
cassoleta d'apertura de 180º, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Tiradors rodons de inox
mate.Mides: 1.00x2.30m

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

1 Vestidor Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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2 Vestidor Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 K43DF444 m2 Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara
interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de
junts

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

1 Finestres SALA
2 Brancals 1,460 9,000 0,180 2,365 C#*D#*E#*F#
3 Dintell i base 1,000 9,000 0,180 1,620 C#*D#*E#*F#
4 Brancals 1,460 9,000 0,100 1,314 C#*D#*E#*F#
5 Dintells i base 0,570 9,000 0,100 0,513 C#*D#*E#*F#
6 Plafó frontal 1,420 9,000 0,570 7,285 C#*D#*E#*F#
7 Plafó lateral 1,420 9,000 0,800 10,224 C#*D#*E#*F#
8 Finestres camerinos
9 1,300 2,000 0,180 0,468 C#*D#*E#*F#

10 1,580 2,000 0,180 0,569 C#*D#*E#*F#
11 1,280 2,000 0,600 1,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,894

20 01170000000 ut Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues capas d'acabat i una de segellat.

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

1 F6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Acces vestibul SMC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 18  SEGURETAT I SALUT

1 0118000000 ut Conjunt de mesures i disposicions relatives a la seguretat i salut a adoptar per al treball en obra:
- Sistemes de protecció col·lectiva
- Equips de protecció individual
- Formació, instal·lacions d'higiene i benestar
- Senyalització
- Formació
- Primers auxilis
- Medicina preventiva.
Segons especificacions d'Estudi específic de Seguretat i Salut redactat per tècnic competent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 19  GESTIÓ RESIDUS

1 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 101,730 101,730 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 101,730

2 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 101,730 101,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,730
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Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 01 ENDERROC

1 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb
mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres
d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i
càrrega dels paquets sobre camió. (P - 205)

24,75 543,960 13.463,01

2 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Planta Baixa:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de
60x60cm existent.
Planta 1:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes + envoltant biga
escenari Sala d'Actes.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de
60x60cm existent. (P - 204)

14,32 526,140 7.534,32

3 P2145-4RRY u Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 198)

13,32 1,000 13,32

4 P2143-H8DF m2 Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
196)

7,91 412,380 3.261,93

5 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
(P - 194)

6,61 7,260 47,99

6 P214G-78OW m2 Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb mitjans manuals,
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 203)

13,22 8,090 106,95

7 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 193)

139,99 4,126 577,60

8 P2143-4RR5 m Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 195)

6,61 10,370 68,55

9 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o
contenidor.*El desmuntatge del mobiliari i equipaments de la cuina de
planta baixa que es reaprofitin s'hauran de tornar a muntar a l'office de
la planta 1. Redistribució de pica, cambra frigorífica i armaris
provinents de planta baixa. La resta es pot retirar, càrrega sobre camió
a l'abocador autoritzat. (P - 233)

21,02 37,881 796,26

10 P21Q0-H8E2 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i retirada sobre camió
o contenidor a l'abocador autoritzat.
*Desmuntatge del mobiliari existent al office de planta 1.Eliminar pica i
mobiliari existent. (P - 231)

15,00 28,755 431,33

11 P21Q0-H8E3 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o
contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica, marc de vidre i elements
de la sala de pintura actual de planta baixa. Retirada i càrrega sobre
camió a l'abocador autoritzat. (P - 232)

15,00 9,072 136,08

12 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
(P - 228)

15,57 1,000 15,57

13 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 230)

25,11 2,000 50,22

14 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 229)

17,20 2,000 34,40
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15 P21GS-4RV2 u Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  (P - 227)

14,21 1,000 14,21

16 P21GN-4RUG u Arrencada de llumenera interior encastada en fals sostre, a una alçària
> 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. (P - 223)

5,29 27,000 142,83

17 P21GN-4RUJ u Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb
mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. (P - 224)

4,79 5,000 23,95

18 P21GN-4RUM u Arrencada de llumenera interior de superfície de paret i sostre, a una
alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. (P
- 225)

5,00 12,000 60,00

19 P21GN-4RUF u Arrencada de llumenera exterior muntada en braç mural, a una alçària
<= 10 m, amb mitjans manuals i recol·locació posterior. (P - 222)

13,57 2,000 27,14

20 P21DD-HBKF u Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de pati, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim i càrrega
sobre camió/contenedor. (P - 214)

81,82 4,000 327,28

21 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb
mitjans manuals. (P - 220)

1,52 63,000 95,76

22 P21GN-4RUB u Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió. (P - 221)

15,82 8,000 126,56

23 P21G1-4RU0 m3 Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 216)

104,84 1,000 104,84

24 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 192)

4,41 51,700 228,00

25 P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 209)

6,39 188,020 1.201,45

26 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 207)

140,41 18,217 2.557,85

27 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 190)

12,10 12,000 145,20

28 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 199)

7,26 44,081 320,03

29 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 189)

11,01 30,000 330,30

30 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 187)

22,03 37,000 815,11

31 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera/porta exterior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 188)

22,03 3,000 66,09

32 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de formigó, graons i barana
metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. (P - 208)

18,65 25,137 468,81

33 P214O-4RO2 m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta, graons i barana
metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. (P - 206)

12,65 3,444 43,57

34 P214T-4RQK m2 Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. (P - 210)

11,01 24,240 266,88

35 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 191)

5,95 109,791 653,26

36 P2143-H8DH m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de
material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 197)

2,64 144,940 382,64

37 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 215)

194,56 3,000 583,68

38 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 226)

249,06 2,000 498,12
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39 P21GH-HCWT u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada
superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de
material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 218)

4,09 20,000 81,80

40 P21GG-4RXH u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals,per a
posterior muntatge a nova ubicació.  (P - 217)

23,23 2,000 46,46

41 P21GH-HCWX u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat
superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 219)

4,09 155,000 633,95

42 01010000001 ut Pla de treball amb risc d'amiant
El pla ha d'especificar la següent informació i incloure la
documentació acreditativa corresponent (article 11.2 del Reial decret
396/2006):
Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat.
Tipus de material, forma de presentació i quantitats.
Ubicació del lloc de treball.
Data d'inici i durada prevista
Relació nominal dels/de les treballadors/ores, categories
professionals, oficis, formació i experiència.
Procediments que s'aplicaran.
Mesures preventives previstes.
Equips de protecció individual i unitats de descontaminació.
Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres persones.
Informació als treballadors.
Eliminació de residus.
Recursos preventius.
Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball
especificant el laboratori acreditat que analitzarà les mostres. (P - 2)

2.500,00 1,000 2.500,00

43 PQUQ-HQZL u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de
treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració
amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de
dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer. (P - 374)

331,12 1,000 331,12

44 PQUQ-HOBX d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin
amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de
dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor
per a roba de carrer (P - 373)

42,35 10,000 423,50

45 K21GEL11 u Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i telecomunicacions,
inclós quadre elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. S'inclou transport a instal.lació de gestió de
residus, valoritzacó i/o deposició de residus a dipòsit autoritzat
incloses taxes. (P - 175)

219,66 1,000 219,66

46 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el
Real Decret 396/2006. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i
el viatge de tornada. (P - 170)

97,10 27,198 2.640,93

47 GEC020 m3 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició. (P - 171)

161,16 27,198 4.383,23

48 K21GU001 u Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic situats a façana,
amb mitjans manuals per a posterior muntatge (P - 176)

526,42 1,000 526,42

TOTAL Capítol 01.01 47.808,16

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 02 RAM DE PALETA

1 P6142-57EN m2 Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm arrebossat per cara
exterior.Gruix total 5,5cm. Reomplert panys façana.(M1) (P - 251)

21,69 19,370 420,14
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2 P6142-57E2 m2 Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm arrebossat per
cara exterior.Gruix total 8,5cm.Reomplert panys façana.(M2) (P - 250)

25,68 50,060 1.285,54

3 P6142-57AK m2 Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat per cara interior.
Gruix total 8,5cm.Paret de recolzament noves portes (M2.1) (P - 249)

22,37 6,540 146,30

4 P612A-7BOV m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues cares. Gruix total
11,5cm. Paret de taponament de buits de portes i finestres.(M3) (P -
248)

37,84 12,370 468,08

5 P612A-7BO2 m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de gres per 1 cara,
revocat i impermeabilitzat 1 cara. Jardinera accés SMC.(M3.1) (P -
247)

37,84 2,680 101,41

6 P8311-9KGN m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis a jardinera accés
SMC, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i
fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). (P - 265)

77,57 2,680 207,89

7 P4FF-EH0L m3 Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara exterior, i arrebossat
en cara interior. En parets noves d'Escala d'emergència. Acabat amb
estuc de cal. Color a definir per DF en base a 3 mostres. (M4) (P - 240)

273,68 12,749 3.489,15

8 P93M-3G13 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 6cm cada
20, abocat amb bomba. Solera recrescut rampa i replà escales noves,
sobre envanets i rasilles cada 60cm. (P - 285)

36,48 16,240 592,44

9 EY01AJUX PA Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents en obertura de
regates en parets i paviments, amb mitjans manuals i tapades amb
morter de ciment 1:4, i/o reposició d'enguixat, col.locació de caixetins,
caixes de connexions, formació de forats i passos, col.locació de
sanitaris, etc... (P - 168)

2.168,00 1,000 2.168,00

10 EY01AJUY PA Ajudes de paleta a la resta d'industrial (P - 169) 1.380,00 1,000 1.380,00

11 L81R730X m2 Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en paret o sostre pla (P
- 183)

18,30 100,000 1.830,00

TOTAL Capítol 01.02 12.088,95
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Capítol 03 COBERTA

1 P540-CV32 m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un
coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color
estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm
d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de
densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de
resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina
LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa
d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil
grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques
*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en
amdós cares i nucli de llana de roca de 150mm. La cara interior
disposa de microperforacions de 3mm de diàmetre. El recobriment
estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta
d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de
façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal
d'aigües. (CO). (P - 243)

67,58 538,166 36.369,26

2 P540-CV3P m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un
coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color
estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm
d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de
densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de
resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina
LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa
d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil
grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques

67,58 30,640 2.070,65
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*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en
amdós cares i nucli de llana de roca de 80mm. El recobriment
estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta
d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de
façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal
d'aigües. (CB). (P - 244)

3 P5ZJ1-52DN m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de
0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 246)

30,99 53,950 1.671,91

4 PR32-8RYJ m3 Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 377)

285,49 1,814 517,88

5 P7C22-E0BJ m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150 kPa de
tensió a la compressió, de 100 mm de gruix, de 2,85 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb
encaix, col·locades amb adhesiu de formulació específica (P - 260)

26,62 18,140 482,89

6 P4LC-654A m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat
d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4,
col·locat sobre estructura (P - 241)

32,12 17,593 565,09

7 E45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 81)

90,62 1,759 159,40

8 010300000001 ut Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN 100R RW 40dB.
Panells acústics modulars autoportants per a la construcció de
cabines i pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm d'amplària
per 100 mm de gruix amb un sistema de engatillado lateral que li
confereix una instal·lació sense caragols auxiliars. Formats per una
safata exterior de xapa d'acer galvanitzada, un nucli de llana de roca
amb vel negre de protecció i una safata de tancament mitjançant unió
mecànica de xapa d'acer prelacada en color blanc i perforació
multidiàmetre. Aquest sistema evita, al contrari que mètodes d'unió per
adhesiu, el despreniment de les parts amb el pas del temps.
Opcionalment es poden pintar en color RAL a triar.El muntatge es
realitza sense necessitat d'estructura auxiliar, sent els propis mòduls
els que formen.
(P - 5)

57,20 14,320 819,10

9 E54ZW14K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat (P - 83)

20,47 25,360 519,12

10 E54ZT78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de
gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 82)

17,68 112,790 1.994,13

TOTAL Capítol 01.03 45.169,43
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Capítol 04 FAÇANA

1 P7C40-5NZK m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m3, de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques

*Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en caixes de
persiana. Gruix de 8cm.(AL) (P - 261)

9,07 18,503 167,82

2 E7C2A803 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de
gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície
llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu (P - 85)

14,06 400,407 5.629,72

3 E7C24423 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de tensió
a la compressió, de 40 mm de gruix, de 0,95 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix,
col·locades amb morter adhesiu (P - 84)

6,35 37,704 239,42
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4 E81136D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter acrílic color a escollir per la Direcció Facultativa,
remolinat i lliscat. (P - 87)

49,05 379,370 18.608,10

5 P824-3RER m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola
de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu
superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 264)

42,53 40,650 1.728,84

6 K1213251 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 (P -
172)

6,40 679,273 4.347,35

7 K1215250 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 (P - 173)

0,09 61.134,462 5.502,10

TOTAL Capítol 01.04 36.223,35
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Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISORIES

1 P660-73GE m2 Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini
Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb porta abatible de vidre amb clau i
maneta inox mate antienganxaments incorporada. Vidre laminar de
seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. S'incorporarà un vinil entre 90 i
160cm d'alçada, a definir dsseny per la propietat.(MP) (P - 259)

160,60 35,870 5.760,72

2 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Vínil situat
entre 90 i 160cm d'alçada, a definir disseny per la propietat. (P - 325)

70,74 7,889 558,07

3 0116000000 m2 Forrat entre mampares Divitecnic T-65
Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de trasdossat de
parets i pilars que disposa d'un només panell d'aglomerat melamínic
de 16 mm. de gruix, i cambra d'aire interior per a pas d'instal·lacions.
Estructures ocultes autoportants d'alumini, aliatge 6063. Lleugeres,
inalterables, no magnètiques, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu,
amb tensors autonivelladors per a anivellament i tensors plans per a
unions internes. Parts vistes: sòcols i coronacions en alumini anoditzat
15 micres o lacat gamma Ral segons normatives QUALICOAT (ISO
2813 - ISO 2409 - ISO 1520). Recobert de panell melaminat de
gramatge 120 gr/m² i aplacat de cant en PVC d'1 mm., acabat color a
triar. Es proposat l'acabat micro-ranurat horitzontal efecte bedoll
natural. (P - 25)

64,27 43,460 2.793,17

4 P660-73G2 m2 VE-Mampara vestíbul accés CASAL
Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini
Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb vidre fix laminar de seguretat 2
llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600.  (P - 257)

160,60 8,700 1.397,22

5 01170000001 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, enmarcat amb
marcs d'alumini. Previsió per insonorització de Sala Gran Polivalent. (P
- 27)

160,00 18,330 2.932,80

6 P653-8LOL m2 Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa.
Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana
de Roca mineral 60mm. Sense placa superior. Gruix total 8cm. (E0).

44,28 23,230 1.028,62
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(P - 253)

7 P653-8LIE m2 Envà de PYL_SS_10cm.
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de
perfils galvanitzats de 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral
de 60mm i plauqes Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total
de 10 cm.(E1) (P - 252)

48,60 188,200 9.146,52

8 P653-8LOM m2 Envà de PYL_HH_10cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de
perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de
60mm i 1 placa hidròfuga de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total
10cm.(E1.2) (P - 254)

49,37 155,380 7.671,11

9 P653-8LZ5 m2 Envà de PYL_2HH_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de
perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de
60mm i 2 plaques hidròfugues de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total
13cm.(E1.3) (P - 255)

56,86 8,760 498,09

10 P83EC-97KF m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 S
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils
galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i
placa Standard de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2) (P - 267)

33,22 186,750 6.203,84

11 P83EC-97KL m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 H
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils
galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i
placa Hidrófuga de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2.2) (P - 268)

34,95 116,280 4.063,99

12 P83EC-95I8 m2 Tradossat directe / omega + PYL S 15
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, directe
sobre omega a parament existent, i placa Standard de 1,5cm. Gruix
total 3cm.(E3). (P - 266)

29,92 71,320 2.133,89

13 P653-8LZP m2 Envà de PYL_HI_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de
perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral
60mm, 1 placa hidròfuga per la cara interna (office) i 3 plaques
ignífugues en la cara exterior(pas escala emergència). Gruix total
13cm (E4.1) (P - 256)

66,89 7,690 514,38

TOTAL Capítol 01.05 44.702,42
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Capítol 06 FALS SOSTRE

1 P846-9JNB m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

*Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus Fermacell o similar,
fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui.
Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la
direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC) (P - 270)

31,62 38,550 1.218,95

2 P846-9JN9 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras continu de plaques de cartró guix hidròfugues, tipus
Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant
registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis.
Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC) (P
- 269)

34,17 19,310 659,82
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3 P84J-9JRY m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x
600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta oculta, tipus
ECOMIN Filigran de KNAUF o similar. (FTR) (P - 273)

45,01 80,750 3.634,56

4 P84J-9JQX m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x
600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

*Cel ral registrable de plaques de guix laminat hidròfugues, junta
oculta, tipus ECOMIN Filigran de Knauf o similar. (FTRH) (P - 271)

46,51 87,890 4.087,76

5 P84J-9JRJ m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb
perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat fonoabsorbents,
A2-S1, D0, junta oculta, tipus THERMATEX Acoustic de Knauf o
similar. (FTRF) (P - 272)

57,67 217,590 12.548,42

6 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

*Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60. (P -
274)

54,62 4,000 218,48

7 0102000000 m2 Tabica fals sostre (P - 3) 31,00 95,860 2.971,66

8 0102000001 ut Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa AMF
THERMATEX SONIC ELEMENT o de similar propietats. (P - 4)

48,00 40,000 1.920,00

TOTAL Capítol 01.06 27.259,65
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Capítol 07 REVESTIMENTS

1 P824-3QY5 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu
superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 263)

39,01 26,000 1.014,26

2 P7CR1-5ZNC m2 Enllistonat acústic.
Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell d'enllistonat de
fusta, acústic, muntat sobre base de feltre acústic negree, de 9mm de
gruix. El panell té un gruix de 22mm, incloent lames i feltre, Acabat
panel·lat sobre frontal de boca d'escenari i sòcol de prosceni, i en
paret inclinada d'accés a sala. (R4) (P - 262)

148,88 104,350 15.535,63
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TOTAL Capítol 01.07 16.549,89
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Capítol 08 PAVIMENTS

1 P9D5-364L m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir per la propietat
en base a 3 mostres. (PAV1). (P - 290)

49,14 411,480 20.220,13

2 P9U8-4ZAS m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de
9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
*Sòcol gres imitació fusta. (P - 295)

10,35 247,410 2.560,69

3 P9D5-3642 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte ciment. A definir per la propietat
en base a 3 mostres. (PAV2). (P - 289)

49,14 387,810 19.056,98

4 P9U8-4ZA2 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de
9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Sòcol gres imitació ciment. (P - 293)

10,35 226,680 2.346,14

5 P9D5-363H m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada 10cm, en rampa
d'accés i interior. (PAV3). (P - 288)

56,26 37,800 2.126,63

6 P9U8-4ZA3 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de
9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Sòcol marbre. (P - 294)

10,35 44,480 460,37

7 P9D5-35WF m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antilliscant en marxapeus d'accessos, portes i
balconeres. (PAV4). (P - 287)

59,43 11,260 669,18

8 P9J4-9ET3 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat
al paviment. Inclou marc perimetral d'acer inoxidable.
*Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat. Inclou marc
perimetral del pelfut.(PAV5). (P - 292)

280,53 28,260 7.927,78

9 P9E1-DMY2 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland.
*Paviment de vorera a refer (PAV9). (P - 291)

32,52 10,620 345,36

TOTAL Capítol 01.08 55.713,26
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Capítol 09 PINTURA
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1 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica
ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. RAL pintura
interiors vertical general blanc RAL 9010 o similar. Excepció parets
caixa interior escenari i sala taula de so que seràn de color NEGRE
ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret accés vestíbul, paret escala i
vestíbul SMC i frontal de banys i portes de banys a la planta primera
pendent de definir color en obra en base a 3 mostres. (P - 280)

6,80 1.549,200 10.534,56

2 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica
ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.RAL pintura
interiors hortizontal general blanc RAL 9010 o similar.  (P - 279)

7,57 730,110 5.526,93

3 P894-4V9A m2 Pintat de barana escala SMC, amb pintura de partícules metàl·liques,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. (P - 276)

23,90 9,350 223,47

4 P89E-4VV7 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 278)

20,56 2,000 41,12

5 P89J-4UDX m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i dues d'acabat (P - 281)

11,42 2,732 31,20

6 P89C-392G m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente EI 15 (299
micres) i aplicació d'una mà de imprimación segelladora de dos
components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris. (P -
277)

15,60 171,680 2.678,21

7 P87B-5VI6 m2 Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical (P - 275) 6,67 171,680 1.145,11

8 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim (P - 88)

3,83 144,000 551,52

TOTAL Capítol 01.09 20.732,12
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Capítol 10 FUSTERIA EXTERIOR

1 EAJ137G4F1 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 88x144
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
F1 (P - 94)

384,85 1,000 384,85

2 EAJ137G4F2 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x130
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana (P - 95)

394,40 2,000 788,80

3 EAJ137G4F3 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x146
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana.
F3 (P - 96)

441,01 10,000 4.410,10

4 EAJ1E3G4F4 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent de 80 i una full afixe de 40, per a un buit d'obra
aproximat de 120x240 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. (P -
101)

609,43 1,000 609,43
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5 EAJ148G4F41 u Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre bastiment de
base, una fulla abatible, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb caixa de persiana i guies. (P - 97)

249,78 1,000 249,78

6 EAJ1H685F5 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla fixe i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 220x265 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210. (P - 102)

968,70 2,000 1.937,40

7 EAJ1AHG4F6 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 214x246 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
F6 (P - 99)

616,49 1,000 616,49

8 EAJ1D2G4F6 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 81x2460
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
F6 (P - 100)

380,13 1,000 380,13

9 EAJ117G4F7 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 91x143
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana (P - 93)

243,12 7,000 1.701,84

10 EAJ1A2G4F7 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 41x143 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 98)

89,18 7,000 624,26

11 EAJ1FARC u Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla practicable, per a un buit d'obra
aproximat de 66x305 cm, en forma d'arc classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
92)

640,18 3,000 1.920,54

12 EAF9FMAR u Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8 lamel·les fixes d'eix
horitzontal de 660 mm d'alçària, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra de 66x305 cm en forma d'arc. Tapeta interior cega
i apertura només en embocadura de conductes de ventilació. (FMArc).
(P - 91)

650,46 1,000 650,46

13 EAM2U01PE1 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 163x250 cm, i
vidre lateral fix de 163x250 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE1 (P - 103)

2.171,84 1,000 2.171,84

14 EAM2U01PE2 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 160x218 cm, i
vidre lateral fix de 150x218 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE2 (P - 104)

2.211,73 1,000 2.211,73

15 EAM2U01PE3 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 155x256 cm, i
vidre lateral fix de 155x256 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions (P - 105)

2.327,41 1,000 2.327,41
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16 EC1BCB4X m2 Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble 4,4/16Argon/6,6
(36mm), cambra d'aire amb argó, vidre baix emissiu i amb control
solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. Amb les següents característiques:
Pes: 25 kg/m2
Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K.
Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral 7035
TL (transmissió lluminosa): 69%
RL (reflexió lluminosa): 19%
Factor solar g: 0,42
Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba
Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0
Completament instal.lat i segellat. (P - 107)

102,95 50,315 5.179,93

TOTAL Capítol 01.10 26.164,99
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Capítol 11 FUSTERIA INTERIOR

1 PAQB-B6LF u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm
de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita,
de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2
cares. Porta amb clau desbloquejable des del exterior.(Portes de
lavabos)(P1). (P - 311)

244,66 3,000 733,98

2 PAQB-B6L9 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita,
de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb
clau. (P2) (P - 310)

275,25 6,000 1.651,50

3 PAQB-B6LL u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita,
de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb
clau. (P3) (P - 312)

275,25 2,000 550,50

4 PAS2-5R96 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta
amb clau. EI2 60 C5.(P3) (P - 316)

290,99 1,000 290,99

5 PAS2-5R92 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta
amb clau. EI2 60 C5.(P4) (P - 314)

315,01 2,000 630,02

6 PAQB-B6N1 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40
mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat
HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de pas 167cm.
(P5) (P - 313)

381,29 1,000 381,29
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7 PAZ3-B6JM u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a
mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
*Palanca antipànic (P5). (P - 320)

625,31 1,000 625,31

8 PAQB-B6L2 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita,
de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb
clau.Tapetes laterals en brancals i frontals en cara exterior. Dins la
sala sense tapetes frontals. (P6) (P - 309)

275,25 1,000 275,25

9 PAZ2-BTIM u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini
anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2
carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat
inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la
porta. (P7 i P8) (P - 319)

77,90 4,000 311,60

10 PA21-5QF0 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra
aproximat de 90x210 cm, simple superficial amb guia vista.(P7)
(P - 297)

244,00 3,780 922,32

11 PA21-5QF2 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra
aproximat de 80x210 cm, simple superficial amb guia vista. (P8)
(P - 298)

244,00 3,360 819,84

12 PAQA-BFXW u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 70x
200 cm, amb galze per a vidre, acabat superficial amb de DM lacat,
ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada.
*Porta corredissa simple per dins mur (P9). (P - 308)

206,13 2,000 412,26

13 PA16-6142 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior
corredera de mides 2.00x2.50m, per a la seva restauració a taller,
pintat de porta i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat.(P14)
(P - 296)

171,48 0,000 0,00

14 PAS2-5R93 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles batents, per a una llum
de 140x240 cm, preu superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de pas 140cm.
Porta amb clau. EI2 60 C5.(P16) (P - 315)

492,25 1,000 492,25

15 PAM2-H7K4 m2 Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de 90-100cm només vidre
emmarcada en alumini muntada sobre marc de porta d'alumini
anoditzat o lacatge subjecte a estructura d'alumini de la mampara amb
cargols d'acer autorroscants. Anirà proveïda de rivet de goma de doble
duresa per a evitar contraccions i dilatacions, aconseguint un bon
amortiment i aïllament acústic adequat. Fulla de porta amb vidre butiral
(5+5) transparent emmarcada en alumini estructural anoditzat o
lacatge, de secció (40 x 50) mm, suportada sobre 3 o 4 frontisses de
seguretat acer inox. Manilla i pany acer inox amb bombi europeu.
Guillotina inferior per a bon ajust a paviment.(PV) (P - 299)

303,37 8,640 2.621,12

16 P214A-HIOB u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta
baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del
conservador-restaurador.(PEx) (P - 200)

59,75 2,000 119,50

17 P214A-HIOD u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta
baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del
conservador-restaurador.(PV1) (P - 202)

42,68 1,000 42,68

18 P214A-HIOC u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta interior de fusta
abatible, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a
paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i grau de dificultat baix amb la intervenció del

29,87 3,000 89,61
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conservador-restaurador.(PExa) (P - 201)

TOTAL Capítol 01.11 10.970,02
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Capítol 12 SERRALLERÍA

1 PB11-DJ05 m Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer inoxidable, separada
40mm de muret i col·locada a 65cm i a 90cm (doble passamà) collada
a muret cada 2m mitjançant suport tipus pipes, amb embellidors
circulars. (B1) (P - 322)

327,10 12,980 4.245,76

2 PB11-DIZZ m Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer inoxidable, collada
a muret o soldada a perfils amb pipes 10-12mm inox. (B2) (P - 321)

300,25 41,200 12.370,30

3 PB11-H83V m Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana amb passamans
de 40mm diàmetre d'acer inoxidable soldada mitjançant pipa a cada
muntant. Muntant 90-100cm de pletina acer per pintar rectangular de
40x10mm, un muntant cada 100cm. Barrots entre travessers de 10mm
diàmetre, d'acer per pintar. Travesser superior i travesser inferior a
una alçada de 10cm màxim de paviment, per protecció lateral, de
40x10cm muntat soldat a biga de suport d'escala o lateralment
mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha de quedar vista) i amb 3-4
cargols inserits 10cm.(B3) (P - 323)

255,42 17,650 4.508,16

4 PB31-HAGY m2 Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer per pintar de
mides aprox. 152cmx140cm (7uts) i 88cmx140cm (1ut), amb pintura a
l'esmalt tipus Oxiron RAL s/projecte, ancorada (soldada) a brancals de
forat de façana i formada per bastiment amb perfils de pletina de
tubulars de 40x10 mm i lames del mateix material de 40x10 mm. Tot
segons detalls projecte executiu i directrius de la DF. (P - 324)

131,71 16,128 2.124,22

5 01090000000 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat de xapa
miniona d'acer galvanitzat lacat en color estandar, de 6 mm de gruix,
col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de
50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons
d'acer inoxidable, a la façana d'Escala d'Emergència a pati.(XM) (P - 6)

74,21 50,684 3.761,26

6 KADG1132PS1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x83 cm, ambvidre, pany i clau, col·locada, (PS1). (P -
181)

118,45 1,000 118,45

7 KADG1122PS2 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 215x160 cm, amb pany i clau i barres antipànics, col·locada.
(PS2) (P - 180)

231,04 2,000 462,08

8 EE4ZGJD4 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat (Aerospirator)
en part superior, segellats i connectats a conductes interiors, de
diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 125)

118,20 3,000 354,60

9 EE4ZAM0H u Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer
inoxidable, de 1000x1000 mm de secció, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre calaix d'obra.*Sombreret de coberta, d'acer pintat
negre, segellat en tot el perímetre, de lames inclinades antipluja.(V2)
(P - 124)

388,48 1,000 388,48

10 PQZ1-HAMP u Lletres corpòrees alumini façana
Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED per l'accés a Sala
Muriel Casals (LCL) i lletres corpòrees d'alumini per l'accés al CASAL
Serra de Galliners (LC). (P - 375)

1.410,97 2,000 2.821,94

11 E4415325 kg Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a façana cada
60cm. Acabat pintat igual que fusteria.(PC)
(P - 80)

1,78 144,841 257,82

12 E8K9TH3K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
*TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat mate. Igual que
brancals i llindes de façana.
*CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa metàl·lica amb
doble goteró i amb inclinació única. Col·locació en mur de façana i

20,21 133,920 2.706,52
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badalot escala. (P - 89)

13 E4415322 kg Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural existent en paret
a mantenir (escala emergència), en junta en paret nova. Collat a
façana.(PI) (P - 79)

1,78 43,040 76,61

14 P8M1-HCHV m2 Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat mate.
*Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8 mm de gruix, 90
cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs, per a remat
vertical de façana, col·locat amb fixacions mecàniques o soldat, i
segellat. (R3)
*Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix,
d'alumini anoditzat RAL s/plànols (darrere cartelleria SMC).(R3) (P -
282)

141,14 64,180 9.058,37

15 EB32TANC1 ut Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB
Subministrament i muntatge de tancament enrotllable de lamel·les de
xapa d'acer galvanitzat, panell cec, mides definides en els plànols,
acabat sendzimir, obertura manual. Fins i tot calaix recollidor folrat,
torn, molls de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals,
pany central amb clau de seguretat, fallada als laterals i accessoris.
Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge a l'obra. Totalment
muntat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei. (P - 106)

682,09 4,000 2.728,36

16 PK20-613R u Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta d'una fulla batent
amb obertura cap a l'exterior, de mides 170X70X30 cm, amb reixetes
de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia
subministradora. (P - 343)

662,44 1,000 662,44

17 PK20-6132 u Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una
fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 42x42 cm, amb
pany i clau segons normes de la companyia subministradora. (P - 342)

662,44 1,000 662,44

18 PDN3-61UZ u Reixes inferior i superior de ventilació de cambra interior on s'ubica el
comptador de gas existent. (P - 328)

38,54 2,000 77,08

TOTAL Capítol 01.12 47.384,89

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 C110401 PA Previsió trasllat d'escomesa elèctrica (P - 76) 530,00 1,000 530,00

2 0111010000 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb forma d'anell de
87W per penjar de sostre, de la marca XAL mino 60 circle ó equivalent.
Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini; superfície amb
recobriment de pintura en pols en blanc;; lluminària suspesa amb
cable de 1500mm; regulació de l'altura sense necessitar eines; inclòs
cable d'alimentació transparent; difusor opal d'alta qualitat; coberta
microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de
il·luminància i un enllumenat homogeni; LEDS d'alta eficiència; binning
inicial <o= 3 Macadam; 3000K; CRI > o = 80; mín. 90% de flux
lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I;
seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX.
Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de corretges de
coberta. Diàmetre de 60 a 100cm.
MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o similar.(I1.1)
(P - 7)

200,00 32,000 6.400,00

3 0111010001 ut Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra LED, de 23W/m,
encastable amb marc a parets i sostre, de 1500mm, de la marca Xal
Frame o equivalent.
Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària encastable amb
marc; superfície amb acabat pintat en pols en colors blanc; Perfil
disponible per a pre-muntatge; resta de components lluminosos
montables sense eina; element de llum format per perfil extruit amb
acabat altament reflector; difusor opal d'alta qualitat; coberta
microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de

100,00 30,000 3.000,00
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iluminancia i un enllumenat homogeni; UGR < 19 per a variants ´´e´´
Leds; LEDS d'alta eficiència, binning inicial <0= 3 Macadam; en 3000K
i CRI >o= 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de
vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC
62471 grup de risc 0; control amb DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge:
Sala: 16.60m + 16.40m 33.00
ml
Accés Sala: 4.50 ml
Sota barana escala SMC 1.50+3.50ml 4.50 ml
Sota barana vestíbul SMC 3.00 ml

Total: 45ml
MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O similar.(I1.2)

(P - 8)

4 0111010002 ut Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de potencia 22W/m,
lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, de 150cm, 30.000H, CRI 90,
POTENCIA A+, 95.4LM7W, difusor opal, de 1.5m de llargària, per
col·locar en línia, en superfície i en exterior.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.2E).

Escala emergència, en suports (sota barana ull escala) 7.50 ml
Jardinera accés SMC 1.5ml
Darrera Lletres corpòries 3.00ml

Total: 12ml
Linestra de 1.5ml 8 unitats
(P - 9)

40,00 8,000 320,00

5 0111010003 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 22W, circular per
encastar en fals sostre, de la marca XAL sono flex 350 trim ó
equivalent.

Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de cos de llum i
carcassa de muntatge; carcassa amb vora perimetral apropiada per al
muntatge en sostres de guix; apropiada per a gruixos de sostre de
10-25 mm; superfície pintada a la pols en blanc; llum acoblable sense
eina en la carcassa; opcionalment enrasada amb el sostre; placa LED
lacada amb acabat altament reflector; inserit de llum LED que inclou
dissipador de calor intercanviable; color de llum 3000 K; Binning inicial
<o=3 Macadam; CRI >o= 80; mín. 90% del flux lluminós després de
50000 h de vida útil; LED energèticament eficients amb alt rendiment
de color; coberta de PMMA setinada; llum amb 2 orificis per a cables i
terminal d'inserció per a cablejat passant; grau de protecció IP50; CP1
220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc RG
0 - sense risc; cablejat intern del llum lliure d'halògens; inclòs
convertidor, control DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SONO FLEX  o similar. (I1.3)
(P - 10)

150,00 15,000 2.250,00

6 0111010004 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 12W, circular per
encastar en fals sostre, de la marca XAL move it 45 round flex ó
equivalent.

Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment de pintura en
pols en negre; muntatge sense eines amb joc de muntatge; Carcassa
encastable de guix (pintable); per a muntatge sense marc en sostres
de guix; ajustable en altura sense eines i de manera contínua: enrasat
amb el sostre o sobresortint parcial o totalment; projector giratori 355°
i orientable 90°; refrigeració passiva del LED; amb tecnologia COB
(Xip on Board) o LEDS d'alta potència; binning inicial ? 3 Macadam;
disponible en 3000?K; opcional amb tecnologia CWD (Colour Warm
Dimming); CRI ? 90; mín. 80?% de flux lluminós després de
50.000?hores de vida útil; control de l'enlluernament mitjançant un
punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica d'alta qualitat;
característica projecció precisa amb 2 angles de projecció diferents;

120,00 2,000 240,00
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grau de protecció IP 40 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP
II, control DMX
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL MOVE IT  o similar. (I1.4) (P - 11)

7 0111010005 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de
22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 100
round downlight trimless, ó equivalent.

Projector encastable rodó; instal·lació sense eines mitjançant kit de
muntatge amb sistema inserció de bola; superfície en color blanc, amb
marc; UGR <o= 19; Xip on Board; LEDS; binning inicial < o= 2
Macadam; color de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de
protecció IP 44 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II (font
d'alimentació) o CP III (projector); control amb DALI-2 . ø 97mm altura
75mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL SASSO 100  o similar. (I1.5)
(P - 12)

120,00 13,000 1.560,00

8 0111010006 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de
13W, amb driver, IP44, circular per encastar en fals sostre, de la
marca XAL sasso 60 round downlight trimless, ó equivalent.

Projector empotrable rodó; superfície en color blanc, amb marc; Xip
on Board (DOWNLIGHT; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; color
de llum 4000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en
el costat inferior ; CP II (font d'alimentació); control amb DALI-2 .ø
63mm altura 48mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SASSO 60  o similar (I1.5.1)
(P - 13)

80,00 20,000 1.600,00

9 0111010007 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, 44W, amb
driver, IP40, quadrat per encastar en fals sostre, de la marca XAL flow,
ó equivalent.

Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta amb una grandària
molt reduïda (cos de 35 mm); superfície amb recobriment de pintura
en pols en blanc, , cos de la lluminària situat a 11 mm de la paret o
sostre; sistema de muntatge ràpid sense eines; distribució de llum
directa a través de cos LGP (Light Guiding Prism); tapa PMMA
il·luminada homogèniament amb acabat setinat, LEDS binning inicial
<o=3 Macadam; disponible en 3000K i 4000 K; CRI <o= 80; mín. 90?%
de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; lluminària amb
obertura de 2 orificis per a integrar cablejat i senzilla connexió;
protecció IP 40; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup
de risc 0; control DALI-2 amb funció CLO. Mides 591x591mm, altura
46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL FLOW  o similar.(I1.6)
(P - 14)

135,00 8,000 1.080,00

10 0111010008 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície,
35W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner
1188, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles;
superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris;
apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per
tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació
homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial
<o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux
lluminós després de 50.000?h de vida útil; protecció IP?20; CP?I;
seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud
1188mm, altura 65mm, ample 65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
Sobre mirall taulell camerinos:  2 ut.

100,00 2,000 200,00
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MODEL: XAL CORNER 1188  (I1.7)
(P - 15)

11 0111010009 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície,
22W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner
588, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles;
superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris;
apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per
tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació
homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial
<o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux
lluminós després de 50.000h de vida útil; protecció IP20; CP I;
seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud
588mm, altura 65mm, ample 65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut
MODEL: XAL CORNER 588  (I1.7.1) (P - 16)

80,00 2,000 160,00

12 01110100010 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i
senyalització amb làmpada de 200 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la
casa DAISALUX model IZAR N30 o equivalent. S'inclou marc de
muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu
muntatge. Per sostre.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
(P - 17)

50,00 60,000 3.000,00

13 01110100011 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i
senyalització amb làmpada de 100 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la
casa DAISALUX model HYDRA LD N2 o equivalent. S'inclou marc de
muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu
muntatge. Per parets.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
(P - 18)

38,00 6,000 228,00

14 01110100012 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior,
IP65, 30W, amb driver, per paret, de la marca Quart (Faro Barcelona),
Xal Streamcut ó equivalent.
Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície anoditzada i
pintada la pols en gris fosc; muntatge a paret, fixat amb caragols acer
inoxidable; LEDS d'alta eficiència binning inicial <o= 3 Macadam;
3000?K; CRI >o=80; mínim 95% del flux lluminós després de 50.000h
de vida útil; tipus protecció IP65, amb vàlvula compensació pressió;
CP I; resistència a l'impacte IK07; temperatura ambient de -20 °C a
+50 °C; espai de connexió de llum separat, apropiat per a cablejat
passant.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL STREAMCUT  o similar. (I1.11)
(P - 19)

200,00 4,000 800,00

15 01110100013 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior,
IP54, 18W, amb driver, per paret, circular, de la marca Xal Doc Wall ó
equivalent.
Lluminària de superfície amb forma rodona, cos d'alumini;; superfície
pintada a la pols en gris fosc, coberta opal; LEDS binning inicial <o=3
Macadam; disponible en 3000K; >o=CRI 80; mín. 90% de flux lluminós
després de 50.000?hores de vida útil; tipus protecció IP 54, amb
vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK09;
temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; *ø 180 mm: apropiat per a
cablejat passant . ø 360mm altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL DOC WALL  o similar (I1.12).
(P - 20)

80,00 1,000 80,00

16 01110100014 ut Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de potencia 22W/m,
lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, 30.000H, CRI 90, POTENCIA
A+, 95.4LM7W,  per col·locar a cambra elèctrica i de gas.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris

40,00 2,000 80,00

EUR



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

PRESSUPOST Data: 21/03/22 Pàg.: 19

per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.13).
(P - 21)

17 01110100015 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, amb driver,
IP65, quadrat per cambra d'instal·lacions.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (P - 22)

150,00 1,000 150,00

18 01110100016 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície,
36W LED, per instal·lar en paret, de la marca XAL Linea , ó equivalent.
Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per muntatge en paret;
LED 4000 K; CRI >o= 90; protecció IP 65; CP I; amb control DALI-2.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació i muntatge
MODEL: XAL LINEA o similar.
(P - 23)

120,00 12,000 1.440,00

19 EG3125A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
152)

25,59 12,000 307,08

20 EG41TOTX u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric general de distribució
en armari metàl·lic tipus Merlin Guerin serie Prisma o similar per 120
mòduls de 35mm. Amb 10 finestres de 12 mòduls c/u. Contindrà els
automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 100A
IV, 10kA, associat a proteccions sobretensions permanents i
transitòries CIRPROTECT o similar. Distribuidor de circuits, barra de
coure pel terra, canaleta, i cablejat segons esquema elèctric, amb
terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb
indicació del circuit. Plaquesta identificativa del circuit gravada i ben
fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de
coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament
montat i provat. Porta plena amb clau indicatiu de tensió.
Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació de plaques
fotovoltaiques. (P - 153)

3.126,00 1,000 3.126,00

21 EG42TOTX u Subquadre elèctric general en planta primera en armari metàl·lic
Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 72 mòduls de
35mm amb 6 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics
grafiats en esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de
sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta
identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor.
Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a
fases, neutre i terra, completament muntat i provat. (P - 154)

1.955,00 1,000 1.955,00

22 EG43TOTX u Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa
o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12
mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric,
interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de
coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb
terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb
indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben
fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de
coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament
montat i provat. (P - 155)

1.211,00 1,000 1.211,00

23 EG44TOTX u Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari metàl·lic Merlin
Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb
2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en
esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de
circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema
elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització
d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit
gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb
conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra,
completament montat i provat. (P - 156)

1.211,00 1,000 1.211,00

24 1G22A301 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació
elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta (P - 71)

2.712,67 1,000 2.712,67

25 1G22G300 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació
elevat i 12 circuits, i ajudes de ram de paleta (P - 72)

5.355,79 1,000 5.355,79
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26 EG621194 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu superior, encastat (P - 157)

11,65 38,000 442,70

27 EG621G94 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu superior, encastat (P - 158)

11,98 24,000 287,52

28 EG641178 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla
i làmpada pilot, preu superior, encastat (P - 160)

16,34 1,000 16,34

29 EGA21112 u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió
d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat (P - 162)

16,19 1,000 16,19

30 EG63115C u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada (P -
159)

13,56 90,000 1.220,40

31 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 163)

60,85 11,000 669,35

32 EG641AA4 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus
universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior,
encastat (P - 161)

25,29 4,000 101,16

33 EMD2U210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura
màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs
cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons
UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 165)

39,12 1,000 39,12

34 L21HUM20 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 182)

48,18 6,000 289,08

TOTAL Titol 3 01.13.01 42.078,40

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA

1 01010000 ut Desplaçament de 2m de boca de reg amb electrovàlvules a terra i
aixeta de reg situades al pati. (P - 1)

168,15 1,000 168,15

2 EF5252B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P - 145)

8,42 38,330 322,74

3 EF599001 ut Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació. Inclou la part
proporcionals de connexions i canonada de gas, en el cas que sigui
necessari. Totalment montat i connexionat. (P - 147)

312,00 2,000 624,00

4 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i
plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a
aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos (P - 329)

604,42 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.13.02 1.114,89

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 APARELLS SANITARIS

1 PJ11C-3CXB u Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida
vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Model:The Gap Square de Roca o similar. (P - 333)

197,36 5,000 986,80

2 PJ117-3BWL u Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu

157,97 2,000 315,94
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superior, recolzat sobre taulell o moble. Model: Lavabo Square 60x42
de Roca o similar. (P - 331)

3 PJ117-3BJA u Subministre i col·locació de lavabo petit angular de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt.Model: Lavabo angular Hall de Roca o similar. (P - 330)

158,92 2,000 317,84

4 PJ219-3SFV u Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets. (P - 335)

115,94 4,000 463,76

5 PJ32-3EGO u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 1'', roscat a un sifó de llautó cromat (P - 336)

15,87 4,000 63,48

6 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 337)

25,28 4,000 101,12

7 PJ11A-7ATS u Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular de resines, de
1000x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment.
Model: Terran extraplana o similar. (P - 332)

213,25 2,000 426,50

8 PJ218-3UCS u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades
de 1/2'' i sortida de 1/2'' (P - 334)

151,99 2,000 303,98

9 P21D0-HBKQ u Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova ubicació.
(P - 211)

33,90 1,000 33,90

10 P21D0-HBKR u Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació d'aixeta d'abocador
muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals.
(P - 212)

9,74 1,000 9,74

11 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm
de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions
mecàniques. (P - 338)

30,95 5,000 154,75

12 PJ40-HA28 u Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat polit setinat.
Inclou escombreta de niló. Ancorat a parament vertical amb fixacions
mecàniques. (P - 339)

40,11 2,000 80,22

13 PJ40-HA2A u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm,
de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 340)

26,19 4,000 104,76

14 PQ83-HA7O u Subministrament i col·locació d'eixugamans automàtic per sensor
elèctric en bany, model ARTH310, sèrie Chronos o similar, de Franke,
de 2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable acabat setinat o brillant,
col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat. (P -
371)

164,00 2,000 328,00

15 PJ43-HA1G u Subministrament i col·locació de dosificador antidegoteig de sabó
líquid de 1,2 l., model BS618 serie Chronos o similar de Franke, cos
d'acer inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col·locat mitjançant
ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat. (P - 341)

75,99 2,000 151,98

16 PQ21-H84J u Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o similar, de
Franke, cos d'acer inoxidable, col·locat mitjançant ancoratges de
fixació a la paret, i instal·lat. (P - 367)

202,55 2,000 405,10

TOTAL Titol 3 01.13.03 4.247,87

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

1 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 108)

14,69 3,500 51,42

2 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 109)

16,21 5,000 81,05
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3 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 110)

20,85 9,900 206,42

4 4D1R2222 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant
amb peces de PVC-U, desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació
del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt
entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a
reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, no inclou la bastida (P - 75)

151,85 3,000 455,55

5 LD1R2P02 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat
superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a
1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb
utilització de dos accessoris (P - 185)

43,92 2,000 87,84

6 LD1R2P01 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat
superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a
1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb
utilització de dos accessoris (P - 184)

39,36 4,000 157,44

TOTAL Titol 3 01.13.04 1.039,72

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 4 01 UNITATS DE CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA

1 EEJT2J22 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema
d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub
metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer
galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i
calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en
refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció
(aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de
retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla
d'eficàcia F6, col·locada
Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar. (P - 128)

4.014,29 2,000 8.028,58

2 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 148)

6,47 45,000 291,15

3 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 149)

6,86 45,000 308,70

4 EE054512 PA Desplaçament de les dues unitats exteriors existents. Inclou:
- Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits existents i
desconnexió de màquines amb protecció de boques dels circuits.
- Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels equips.
Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorìfic sustitutori del freon R-22.
- Connexionat de tota la instal·lació
- Totalment muntada i connectada. (P - 112)

1.125,00 1,000 1.125,00

5 EFQ3225K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 150)

3,79 45,000 170,55

6 EFQ3226K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 151)

3,85 45,000 173,25
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TOTAL Titol 4 01.13.05.01 10.097,23

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA

1 EE51HP1A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i
recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras.
Inclou la part proporcional  (P - 126)

29,35 64,000 1.878,40

2 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 137)

128,15 3,000 384,45

3 EE42QE52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat
superficialment (P - 122)

39,81 38,000 1.512,78

4 EEKP5511 u Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre
els conductes (P - 139)

193,01 4,000 772,04

5 EEKP1101 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i
electroiman de corrent altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs
(P - 138)

152,85 4,000 611,40

TOTAL Titol 4 01.13.05.02 5.159,07

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 4 03 CALEFACCIÓ

1 EF5352B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 de
gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat encastat (P - 146)

8,88 342,000 3.036,96

2 EE3685B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 8 elements, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com
a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 114)

36,13 1,000 36,13

3 EE36C5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 12 elements,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
115)

44,91 3,000 134,73

4 EE36D5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 13 elements,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
116)

44,91 1,000 44,91

5 EE36G5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 16 elements,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
117)

49,30 4,000 197,20

6 EE36J5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 18 elements,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
118)

53,68 6,000 322,08

7 EE36L5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 22 elements,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,

53,68 1,000 53,68
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com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
119)

8 EE36P5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 23 elements,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
120)

58,07 7,000 406,49

9 EE179900 PA Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de planta primera i
connectant la nova distribució. Inclou l'omplert del circuit, purgat i
posta en marxa de la instal·lació. (P - 113)

720,00 1,000 720,00

10 EEZ52310 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema
monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al
radiador (P - 143)

41,91 23,000 963,93

TOTAL Titol 4 01.13.05.03 5.916,11

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 4 04 CLIMATITZACIÓ PLANTA PRIMERA

1 MT42MEE051E ut Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split,
amb cabal variable de refrigerant, i recuperació de calor, sistema de
dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), gamma
City Multi, compatible amb la gamma Hybrid City Multi, sèrie R2, model
PUHY-P650YSNW-A ´´MITSUBISHI ELECTRIC´´ o similar, potència
frigorífica nominal 76 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior
19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER = 3,93,
SEER = 6,7, consum elèctric nominal en refrigeració 16,03 kW, rang
de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en
refrigeració des de -5 fins a 52 ° C, potència calorífica nominal 69 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP = 3,53, consum
elèctric nominal en calefacció 17,91 kW, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins
a 15,5 ° C, connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un
percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%,
compressor scroll hermèticament segellat amb control Inverter,
1750x1858x740 mm, pes 337 kg, pressió sonora 66 dBA, potència
sonora 83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total màxima de
canonada frigorífica 1000 m, diferència màxima d'alçada d'instal·lació
90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 60
m si es troba per sota. (P - 186)

28.912,00 1,000 28.912,00

2 PMITCMY01 ut Subministrament i montatge de kit de distribució gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides, model CMY-Y202S-G2 o
similar. (P - 353)

167,00 2,000 334,00

3 EEDE11K2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
VRF, de 25 a 30 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E de 24080 frigories o
similar, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410
A, col·locada, eficiencia energética A (P - 127)

3.697,97 3,000 11.093,91

4 EEMH2H60 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2500
m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx
de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2
plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada
per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb
amb secció de refredament adiabàtic, col·locada.
Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC,
LGH-250RVXT-E o similar. (P - 141)

3.941,88 3,000 11.825,64

5 EE42QF42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
(P - 123)

60,91 48,000 2.923,68
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6 EE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
(P - 121)

58,65 96,000 5.630,40

7 EEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 625x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm,
de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P - 136)

80,12 48,000 3.845,76

8 EEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció en V i fixada al bastiment (P - 134)

29,96 2,000 59,92

9 EEK11G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 700x200 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P - 130)

73,76 1,000 73,76

10 EEK11N88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 800x400 mm, d'aletes separades 8 mm,
de secció recta i fixada al bastiment (P - 131)

155,89 3,000 467,67

11 EEK11NB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 500x800 mm, d'aletes separades 8 mm,
de secció recta i fixada al bastiment (P - 132)

224,60 2,000 449,20

12 EEK14QB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x900 mm, d'aletes separades 8 mm,
de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i comporta de
regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment (P - 133)

302,46 1,000 302,46

13 EEK17D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm,
de secció recta i fixada al bastiment (P - 135)

65,22 1,000 65,22

14 EEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 129)

90,27 2,000 180,54

15 EEV32AA1 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb
processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de
dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat, model a
definir amb els equips instal·lats. (P - 142)

1.119,57 1,000 1.119,57

TOTAL Titol 4 01.13.05.04 67.283,73
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Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

1 E13060001 u Tasllat del rack de comunicació existent al nou emplaçament inclós
part del cablejat i suportació. Totalment muntat i comprovat. (P - 77)

731,00 1,000 731,00

2 E13060002 u Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós tub i calbejat fins
les dues noves presses. Totalment muntat i comprovat. (P - 78)

362,00 1,000 362,00

3 EP7312F1 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada (P - 167)

27,21 4,000 108,84

4 EP141224 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal,
amb tapa, de preu superior, encastada (P - 166)

21,45 2,000 42,90

5 1P53TVSX u Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2 preses, formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons
necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de
diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador
de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N
i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat.
-Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari, col·locat en tub.
-Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements
passius, etc.. necessaris per la correcte distribució de la senyal de
l'habitatge segons plànols.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent. (P - 73)

407,00 1,000 407,00

EUR



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

PRESSUPOST Data: 21/03/22 Pàg.: 26

6 1P53VD0X u Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses, formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons
necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de
diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador
de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N
i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat.
-Cable de comunicacions de 8 parells lliure d'halògens, categoria 6a
amb pantalla, col·locat en tub.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent. (P - 74)

723,18 1,000 723,18

TOTAL Titol 3 01.13.06 2.374,92
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Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 07 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT

Titol 4 01 ELEMENTS

1 PM31-6140 u Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals
i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre
camió o contenidor.
*Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a planta baixa i planta
primera. (P - 350)

10,44 9,000 93,96

2 PM30-613Z u Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent
12A-113B de 6 kg. (P - 349)

30,09 9,000 270,81

3 PM32-H88H u Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg de
capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor
tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre, instal·lat (P - 352)

89,12 3,000 267,36

4 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega 10 kg, amb
pressió incorporada, amb rodes (P - 351)

304,43 2,000 608,86

5 P21DB-6PEX u Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de
material per a la seva reutilització. (P - 213)

15,00 3,000 45,00

6 0112070000 ut Recol·locació BIE existent (P - 24) 189,00 3,000 567,00

7 EF12LE22 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm),
tipus L2 segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 144)

64,89 31,000 2.011,59

8 PM20-DG41 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i
llança ), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P -
348)

379,07 1,000 379,07

9 PM15-4IDJ u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (P - 345)

40,70 39,000 1.587,30

10 PM17-386T u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 347)

57,66 5,000 288,30

11 PM17-386R u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable,
grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment a la intempèrie (P - 346)

66,36 2,000 132,72

12 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis, instal·lada. (P - 344) 371,24 1,000 371,24

TOTAL Titol 4 01.13.07.01 6.623,21
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Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 07 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT

Titol 4 02 SENYALÍSTICA

1 PMS0-6Z07 u Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de 297x148 mm2
de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 361)

5,76 12,000 69,12

2 PMS0-6Z06 u Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de 297x148 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 360)

5,76 2,000 11,52

3 PMS0-6Z08 u Rètol senyalització boca indencis equipada, rectangular, de 297x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 362)

5,76 4,000 23,04

4 PMS0-6Z0A u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 363)

5,67 10,000 56,70

5 PMS0-6Z0C u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 365)

5,76 3,000 17,28

6 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida, rectangular, de
402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 364)

6,73 27,000 181,71

7 PMS0-6Z0G u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència
escala descendent, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 366)

5,93 2,000 11,86

8 PMS0-6Z02 u Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 356)

5,76 2,000 11,52

9 PMS0-6Z03 u Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 357)

5,76 7,000 40,32

10 PMS0-6Z04 u Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en cas d'incendi´´,
rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 358)

5,76 2,000 11,52

11 PMS0-6Z05 u Rètol senyalització pulsador alarma incendis, quadrat, de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P -
359)

5,76 4,000 23,04

TOTAL Titol 4 01.13.07.02 457,63
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Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 08 VENTILACIÓ

1 EEM3A122 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de
diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P -
140)

123,45 4,000 493,80

2 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 111)

23,01 30,000 690,30

3 EKK13221 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada
mecànicament (P - 164)

9,65 25,000 241,25

TOTAL Titol 3 01.13.08 1.425,35
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Capítol 14 ESCALA EMERGÈNCIA

1 P44C-DP0Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

*HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200. ACER s-275. (P -
238)

2,08 4.499,960 9.359,92

2 P44C-DP10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

*Acer B-500S. (P - 239)

2,18 859,133 1.872,91

3 P312-D4NP m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 236)

102,49 1,819 186,43

4 P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm
llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre
suport de formigó (P - 242)

9,18 52,000 477,36

5 P380-3CP2 kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)

1,47 186,728 274,49

6 P312-D4N2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 235)

102,49 3,890 398,69

7 P930-B3HC m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 283)

86,97 0,814 70,79

8 P93M-3G1R m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15cm, amb xarxat de 15x15cm
diametre 8, abocat amb bomba. Solera nova sota façana. (P - 286)

35,99 31,920 1.148,80

9 PQN2-HCLD m Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils
d'acer laminat UPN 200, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat.*Escala metàl·lica de suports i zanques de
perfilería metàl·lica. Xapa tipus almendrada conformant esglaons i
baranes soldades a cantells.Paviment de planxa plana de textura amb
relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat, col·locat
soldat (P - 372)

350,50 18,000 6.309,00

TOTAL Capítol 01.14 20.098,39
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Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 00 ENDERROC

1 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 174)

11,45 80,000 916,00
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TOTAL Titol 3 01.15.00 916,00
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Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 01 ESTRUCTURES ESCÈNIQUES

1 15010000 ut Varals escènics BSF. Inclou:
- 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació escenari.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines.
- 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines.
- 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes.
- 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines laterals.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó, Americana i Teló
fons.
Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat en color negre
mate RAL 9005.

Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de 29x26 cm. Material
Alumini EN �AW 6082 T6. Tub principal de 50 mm. Tubs de reforç de
20 mm. Pintat al forn en negre
RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV.
Mesura truss frontal: 7,50 m
(P - 29)

4.323,53 1,000 4.323,53

2 15010001 ut ·Accessoris:
02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís d'ajust.
02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb capacitat de
càrrega de 2000 kg.
Pintada en negre RAL 9005
Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge complet de
l'estructura. (P - 30)

1.350,45 1,000 1.350,45

3 15010002 ut Sistema de motors per a truss frontal. Inclou:
02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+
Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz.
Finals de carrera mecànics: superior i inferior.
Regulador de Par.
Velocitat d'elevació: 4 m/min.
20 m de cadena 4x11 mm G100.
02un fre electromecànic.
01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible. (P - 31)

4.823,53 1,000 4.823,53

4 15010003 ut Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou:
Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph
Protecció magnetotèrmica i diferencial
Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada
Doble contactor de seguretat
Selector UP/DW individual per a cada motor
Bolet d'emergència amb clau
Polsador de RUN
Comandament de RUN amb bolet d'emergència i manguera 6,00 m
per assegurar
visibilitat directa en el moviment de càrregues.
Armari metàl·lic de 600x640x150 mm. (P - 32)

1.176,47 1,000 1.176,47

5 15010004 ut Guia compacta per a cables de 5,00 m.
Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i de senyal
Base: 2,00 m
Alçada màxima: 5,00 m
Amplària de perfil: 70 mm
Color: Negre
Inclou material auxiliar per correcte muntatge i funcionament (P - 33)

821,50 1,000 821,50

6 15010005 ut Material elèctric:
- P/P Subquadre proteccions maquinària escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a motors
- Petit material necessari per a la instal·lació. (P - 34)

294,12 1,000 294,12
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7 15010006 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada
en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics
especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.  (P - 35)

3.025,21 1,000 3.025,21

TOTAL Titol 3 01.15.01 15.814,81
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Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 02 CARRILS I VESTUARI ESCÈNIC

1 15020000 ut Sistema de carril motoritzat. Inclou:
- Model POWER 571/2
- Motor 230V electrònic automàtic
- 2 finals de carrera
- Perfileria en alumini de color negre.
- Suport especial a tub o sostre amb abraçadora d'alumini.
- Elements d'unió
- Peça d'encreuament
- Politges de cap, tensat i reenviament
- Corretja interna d'accionament
- Botonera amb accionament i atur.
- Carros simples i d'arrossegament amb rodaments
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m. (P - 36)

2.644,71 1,000 2.644,71

2 15020001 ut -Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per recollida de telons.
Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Peça d'encreuament
- Unions
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m.
(P - 37)

1.382,35 1,000 1.382,35

3 15020002 ut Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per recollida cortinatge.
Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 2 m.
(P - 38)

176,47 2,000 352,94

4 15020003 ut Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut 370g/m2 Ignífug
C1 color a
definir per D.F. Inclou:
- 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament)
- 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt
Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç, ullers i betes.
Laterals i abaix amb
doblat simple. (P - 39)

3.361,20 1,000 3.361,20

5 15020004 ut Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant 330g/m2. Inclou:
-03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt
-02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt
-06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt
-02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt
-01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles)
Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb reforç superior,
ullals amb
betes. Ignifugat Clase 1.
(P - 40)

1.806,24 1,000 1.806,24
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6 15020005 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada
en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics
especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.  (P - 41)

1.777,25 1,000 1.777,25

TOTAL Titol 3 01.15.02 11.324,69

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 03 INFRAESTRUCTURA IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR

1 15030000 ut Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector Out DMX
- 1un Connector RJ-45
(P - 42)

91,06 2,000 182,12

2 15030001 ut Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector RJ-45
- 1un Connecto schucko
(P - 43)

88,47 15,000 1.327,05

3 15030002 ut Barra electrificada ESC-BEL 3000
- Barra electrificada per a ús d'il·luminació espectacular de 3,00 m
- Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm
- Alimentació mitjançant PowerCON
- Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses CEE7/1
- Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT
- Inclou garres, connectors i petit material de muntatje.  (P - 44)

352,94 2,000 705,88

4 15030003 ut Sistema de rigging per a tots els elements de luminotècnia: garres,
eslingues,
mosquetons, … , instal·lat. (P - 45)

78,43 1,000 78,43

5 15030004 ut Set de prolongadors Schuko- Schuko:
Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F
Connexions mitjançant punteres normalitzades.
Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
-10un 2 m
-5un 5 m (P - 46)

393,82 1,000 393,82

6 15030005 ut Set de prolongadors DMX 5:
Cable DMX 110, 1 par trenat i malla.
Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
Connectors Neutrik
-10un 2 m
-5un 5 m (P - 47)

344,02 1,000 344,02

7 15030006 ut Set de latiguillos DMX5, 1,50 m:
Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla.
Connectors Neutrik
Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació: Projectors, Splitters,
Nodes, …
(P - 48)

30,25 15,000 453,75

8 15030007 ut Material elèctric:
- Subquadre proteccions d'iluminació escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i barres
- Petit material necessari per a la instal·lació.
Tot segons REBT 2002.
(P - 49)

2.843,14 1,000 2.843,14

9 15030008 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i
posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics
especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb canalitzacio associada i
connectors

2.352,94 1,000 2.352,94

EUR
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aeris a barres.
S'inclouen desplaçaments i dietes. (P - 50)

TOTAL Titol 3 01.15.03 8.681,15

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 04 EQUIPAMENT IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR

1 15040000 ut Elation KL Fresnel 4
- LED Warm White de 50W
- temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97
- Control sobre freqúència i gamma.
- Zoom manual 14° a 30°
- Control manual i per DMX
- Curves de dimmer,
- Inclou viseres giratòries i portafiltres. (P - 51)

315,57 6,000 1.893,42

2 15040001 ut Elation Fluze PAR z175
- LED 175W COB
- RGBW
- Zoom 8° a 35°
- Control per DMX - RDM
- Curves de dimmer,
- Estrobo electrònic.
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.
(P - 52)

742,94 2,000 1.485,88

3 15040002 ut FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a 48 projectors
mòbils, amb 24
faders multifunció de canals, submasters, o playbacks; controls
integrals moving
light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key, Grand Master, 49
Playbacks o Cue
Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full efects engine o
equivalent.
(P - 53)

1.691,18 1,000 1.691,18

4 15040003 ut Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX (P - 54) 285,71 2,000 571,42

5 15040004 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i
posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics
especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (P - 55)

882,35 1,000 882,35

TOTAL Titol 3 01.15.04 6.524,25

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 05 SISTEMA ELECTROACÚSTICA PA I MONITORS

1 15050000 ut Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist. auto-amp., 750 W,
15”, 2 vías
amplia gama d’alta potència de 15” amb trompeta d’aguts de 2”,
dispersió horitzontal
de 90º i 50º vertical o equivalent.
(P - 56)

1.266,15 2,000 2.532,30

2 15050001 ut Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist. auto-amp., 750 W, 12”, 2
vías amplia
gama, difusor 90x50, amb baixos de 12” i aguts de 1´´, amb trompeta
assimètrica
girable adaptable per a aplicacions de monitor o equivalent. (P - 57)

1.136,69 2,000 2.273,38

EUR
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3 15050002 ut Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de PA. Inclou:
- Lira articulada per Vantec 15A o equivalent.
- Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer pintat al forn en
negre RAL 9005
(P - 58)

525,49 2,000 1.050,98

4 15050003 ut Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació). Inclou:
-Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat transparent amb 2
tancaments i claus,
rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre. Panells
laterals i
posterior desmuntables. Pasacables en el lateral. Acabat esmaltat
negre.
- Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i posada en
funcionament.
(P - 59)

1.375,10 1,000 1.375,10

5 15050004 ut Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00 mm².
Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de control, regidor i
punts d'escenari.
CAT6/CAT7 (P - 60)

490,20 1,000 490,20

6 15050005 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i
posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics
especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (P - 61)

3.333,33 1,000 3.333,33

TOTAL Titol 3 01.15.05 11.055,29

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 06 MICROFONIA

1 15060001 ut Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent.  (P - 62) 102,90 1,000 102,90

2 15060003 ut Peus de micròfons de color negre amb dues extensions de la marca
K&M model 252
BLACK o equivalent.  (P - 63)

71,44 1,000 71,44

TOTAL Titol 3 01.15.06 174,34

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 07 CONTROL SO

1 15070000 ut Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8 Out ampliablea
32/16 en cas de
necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran qualitat de so, 16
faders
motoritzats o equivalent. (P - 64)

2.635,62 1,000 2.635,62

2 15070001 ut Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out amb connexió via
cable de xarxa
amb la taula de so o equivalent. (P - 65)

1.078,47 1,000 1.078,47

3 15070002 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i
posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics
especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (P - 66)

882,35 1,000 882,35

EUR
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TOTAL Titol 3 01.15.07 4.596,44

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 09 LLUM DE GUARDIA

1 15090000 ut Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65 LED de 1w.
Alimentació a 230V AC.
Angle 120º.
Color blau.
140 lumen.
Factor de potència 0.98.
Difusor policarbonat opal.
Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació i etiquetatge.
(P - 67)

833,33 1,000 833,33

2 15090001 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i
posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics
especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.
(P - 68)

756,30 1,000 756,30

TOTAL Titol 3 01.15.09 1.589,63

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 10 ESCENARI TÈCNIC

1 15100000 ut Instal·lació de terra d'escenari tècnic.
- El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx compost per un
rastellat de fusta amb el material de fixació i primera capa de
contraxapat de bedoll de 15mm, la segona capa serà de taulell de avet
tricapa per exterior de 19mm. Tota la instal·lació es farà amb cola de
silenio sense visos. (SEGONS PLANIMETRIA).
- Inclou l’acabat de boca del escenari.

Característiques mecàniques / toleràncies:
- Capacitat de càrrega 500kg / m2
- Resistència a el foc M-1
- Humitat limit admissible d'un 15%
- Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2%
- Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons
UNE 56.534 (P - 69)

13.500,00 1,000 13.500,00

2 15100001 ut Acabat superficial:
Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2. inclou:
- Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica.
- Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar color negre mate.
- Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a l'aigua.
- Repassos i neteja d'excedents.
(P - 70)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.15.10 16.000,00

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 11 SOLERA ESCENARI

EUR
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1 P93M-3G12 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 20x20cm
amb diàmetre de 6, abocat amb bomba. Solera escenari, amb malla
electrosoldad i filtre acústic a impacte. (P - 284)

34,99 10,000 349,90

TOTAL Titol 3 01.15.11 349,90

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 15 ESCENARI

Titol 3 12 RAM DE PALETA

1 P5Z25-50XA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm, col·locat amb morter
de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 245)

18,49 10,000 184,90

2 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4 (P - 90)

8,91 80,000 712,80

3 E7C70101 m2 Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant procès
d'extrussió directe i expansió fisic de cèl·les tancades i estances que li
aportin la consistència adequada. Gruix material bùtil·lic, 1mm.  (P - 86)

8,77 80,000 701,60

TOTAL Titol 3 01.15.12 1.599,30

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 16 JARDINERÍA

1 PR32-8RY2 m3 Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5 a 12 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
(P - 376)

285,49 3,490 996,36

2 P21R0-92IB u Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera. (P - 234) 72,49 2,000 144,98

TOTAL Capítol 01.16 1.141,34

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 17 VARIS

1 PQ60-HB3R u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i
normalitzada, fixada mecànicament al parament (P - 370)

30,95 2,000 61,90

2 PMS0-6Z01 u Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat a la paret amb
cargols. (P - 355)

5,76 4,000 23,04

3 PC16-5NMK m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament. Mides 0.50 x 1.00m. (P - 327)

96,56 2,200 212,43

4 PC16-5NMH m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre
armari de fusta, de mides 0.90 x 2.00m. (P - 326)

101,99 3,600 367,16

5 PQ52-6568 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm
d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de
lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà,
col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm
d'alçada en el tot el perímetre. (P - 369)

387,43 6,000 2.324,58

6 PQ52-6562 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm
d'amplària com a màxim, acabat pintat color negre, per taula de so,
amb cantells de fusta pintat de color negre també i reforços interiors,
preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a

387,43 1,000 387,43

EUR
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26cm d'alçada en el tot el perímetre. (P - 368)

7 P660-73GB m2 Subministre i col·locació de mampara de dutxa frontal,composta per
un vidre fixe+porta abatible de 6mm de gruix. Mides: 82cm d'amplada
x 200cm d'alçada.Inclou doble asa metàl·lica i  tractament anticalç.
(P - 258)

462,89 2,000 925,78

8 PMS0-6Z00 u Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat plata corvat amb
policarbonat davanter i tapetes laterals, mides 160 x 110 mm. Sistema
Kurvos o equivalent.Senyalització de sales (sala coordinadora, sala de
pintura, sala d'informàtica i despatx Junta d'Avis) i vestuaris.
(P - 354)

5,76 6,000 34,56

9 PAV8-6Y9A m2 Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment de finestres,
tipus POLYSCREEN 473 o similar, de Bandalux. Teixit white sand o
similar. Preparat per motoritzar i accionament amb comandament en
finestres de sala d'actes, a excepció de les finestres de planta baixa
que aniràn amb corda (sense motor). (P - 318)

104,94 43,320 4.546,00

10 PAV7-AHEX u Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de finestres situades a
la sala d'actes, enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60
mm de diàmetre, col·locat. (P - 317)

182,73 6,000 1.096,38

11 PAQ2-4UHW u P10-Armari Sala de juntes 1
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris
d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina,
amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en
4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta
d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb
portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per
graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m
no).
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.60x0.20m.
(P - 307)

97,06 13,000 1.261,78

12 PAQ2-4UH2 u P10-Armari Sala de juntes 2
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris
d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina,
amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en
4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta
d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb
portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per
graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m
no).
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.00x0.20m.
2 tapetes laterals de 0.18x3.20m.
(P - 300)

97,06 13,000 1.261,78

13 PAQ2-4UH3 u P11-Armari Sala Activitats-Jocs
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris
d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina,
amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en
4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta
d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb
portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per
graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.50m
no).Fons armaris: 60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals)

97,06 23,000 2.232,38
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6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m.
1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50
(P - 301)

14 PAQ2-4UH4 u P12-Armari Sala Pintura
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris
d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina,
amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en
4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta
d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb
portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per
graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m
(P - 302)

97,06 8,000 776,48

15 PAQ2-4UH5 u P12-Armari Sala Coordinació
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris
d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina,
amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en
4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta
d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb
portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per
graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m
(P - 303)

97,06 8,000 776,48

16 PAQ2-4UH6 u P12-Armari Sala Informática
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris
d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina,
amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en
4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta
d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb
portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per
graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.60x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m

(P - 304)

97,06 8,000 776,48

17 PAQ2-4UH7 u P13-Armari Sala Gran Polivalent
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris
d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina,
amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en
4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta
d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb
portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per
graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m.Armaris de fons 60-80cm.
Desglossament:

97,06 13,000 1.261,78

EUR
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10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m

(P - 305)

18 PAQ2-4UH8 u Armaris vestidors
Armari modular, de melamina, amb portes de fusta melaminada de
19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de
melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm,
amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Tiradors rodons de inox mate.Mides:
1.00x2.30m

(P - 306)

290,04 2,000 580,08

19 K43DF444 m2 Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de tauler aglomerat
hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat
hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i
segellat de junts (P - 179)

50,50 25,894 1.307,65

20 01170000000 ut Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues capas d'acabat i
una de segellat. (P - 26)

178,15 2,000 356,30

TOTAL Capítol 01.17 20.570,45

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 18 SEGURETAT I SALUT

1 0118000000 ut Conjunt de mesures i disposicions relatives a la seguretat i salut a
adoptar per al treball en obra:
- Sistemes de protecció col·lectiva
- Equips de protecció individual
- Formació, instal·lacions d'higiene i benestar
- Senyalització
- Formació
- Primers auxilis
- Medicina preventiva.
Segons especificacions d'Estudi específic de Seguretat i Salut
redactat per tècnic competent. (P - 28)

7.500,00 1,000 7.500,00

TOTAL Capítol 01.18 7.500,00

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 19 GESTIÓ RESIDUS

1 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 177)

6,75 101,730 686,68

2 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 178)

23,67 101,730 2.407,95

TOTAL Capítol 01.19 3.094,63

EUR
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NIVELL 4 :  Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.13.05.01  UNITATS DE CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA 10.097,23

Titol 4 01.13.05.02  CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA 5.159,07

Titol 4 01.13.05.03  CALEFACCIÓ 5.916,11

Titol 4 01.13.05.04  CLIMATITZACIÓ PLANTA PRIMERA 67.283,73

Titol 3 01.13.05  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 88.456,14

Titol 4 01.13.07.01  ELEMENTS 6.623,21

Titol 4 01.13.07.02  SENYALÍSTICA 457,63

Titol 3 01.13.07  INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT 7.080,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
95.536,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.13.01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 42.078,40

Titol 3 01.13.02  INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA 1.114,89

Titol 3 01.13.03  APARELLS SANITARIS 4.247,87

Titol 3 01.13.04  INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 1.039,72

Titol 3 01.13.05  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 88.456,14

Titol 3 01.13.06  INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 2.374,92

Titol 3 01.13.07  INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT 7.080,84

Titol 3 01.13.08  VENTILACIÓ 1.425,35

Capítol 01.13  INSTAL·LACIONS 147.818,13

Titol 3 01.15.00  ENDERROC 916,00

Titol 3 01.15.01  ESTRUCTURES ESCÈNIQUES 15.814,81

Titol 3 01.15.02  CARRILS I VESTUARI ESCÈNIC 11.324,69

Titol 3 01.15.03  INFRAESTRUCTURA IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR 8.681,15

Titol 3 01.15.04  EQUIPAMENT IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR 6.524,25

Titol 3 01.15.05  SISTEMA ELECTROACÚSTICA PA I MONITORS 11.055,29

Titol 3 01.15.06  MICROFONIA 174,34

Titol 3 01.15.07  CONTROL SO 4.596,44

Titol 3 01.15.09  LLUM DE GUARDIA 1.589,63

Titol 3 01.15.10  ESCENARI TÈCNIC 16.000,00

Titol 3 01.15.11  SOLERA ESCENARI 349,90

Titol 3 01.15.12  RAM DE PALETA 1.599,30

Capítol 01.15  ESCENARI 78.625,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
226.443,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROC 47.808,16

Capítol 01.02  RAM DE PALETA 12.088,95

Capítol 01.03  COBERTA 45.169,43

Capítol 01.04  FAÇANA 36.223,35

Capítol 01.05  TANCAMENTS I DIVISORIES 44.702,42

Capítol 01.06  FALS SOSTRE 27.259,65

Capítol 01.07  REVESTIMENTS 16.549,89

Capítol 01.08  PAVIMENTS 55.713,26

Capítol 01.09  PINTURA 20.732,12

Capítol 01.10  FUSTERIA EXTERIOR 26.164,99

Capítol 01.11  FUSTERIA INTERIOR 10.970,02

Capítol 01.12  SERRALLERÍA 47.384,89

euros
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Capítol 01.13  INSTAL·LACIONS 147.818,13

Capítol 01.14  ESCALA EMERGÈNCIA 20.098,39

Capítol 01.15  ESCENARI 78.625,80

Capítol 01.16  JARDINERÍA 1.141,34

Capítol 01.17  VARIS 20.570,45

Capítol 01.18  SEGURETAT I SALUT 7.500,00

Capítol 01.19  GESTIÓ RESIDUS 3.094,63

Obra 01 Pressupost 21048 669.615,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
669.615,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 21048 669.615,87

669.615,87

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROC 47.808,16

Capítol 01.02  RAM DE PALETA 12.088,95

Capítol 01.03  COBERTA 45.169,43

Capítol 01.04  FAÇANA 36.223,35

Capítol 01.05  TANCAMENTS I DIVISORIES 44.702,42

Capítol 01.06  FALS SOSTRE 27.259,65

Capítol 01.07  REVESTIMENTS 16.549,89

Capítol 01.08  PAVIMENTS 55.713,26

Capítol 01.09  PINTURA 20.732,12

Capítol 01.10  FUSTERIA EXTERIOR 26.164,99

Capítol 01.11  FUSTERIA INTERIOR 10.970,02

Capítol 01.12  SERRALLERÍA 47.384,89

Capítol 01.13  INSTAL·LACIONS 147.818,13

Capítol 01.14  ESCALA EMERGÈNCIA 20.098,39

Capítol 01.15  ESCENARI 78.625,80

Capítol 01.16  JARDINERÍA 1.141,34

Capítol 01.17  VARIS 20.570,45

Capítol 01.18  SEGURETAT I SALUT 7.500,00

Capítol 01.19  GESTIÓ RESIDUS 3.094,63

Obra 01 Pressupost 21048 669.615,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
669.615,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 21048 669.615,87

669.615,87

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 669.615,87

13 % Despesses Generals SOBRE 669.615,87.................................................................. 87.050,06

6 % Benefici Industrial SOBRE 669.615,87.......................................................................... 40.176,95

Subtotal 796.842,88

21 % IVA SOBRE 796.842,88............................................................................................... 167.337,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 964.179,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL  CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,07000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 23,16000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,07000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 23,25000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,07000 €

A01-FEPA h Ajudant vidrier 22,87000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 23,16000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 23,04000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,04000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 23,04000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,07000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 26,62000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A0122001 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,88000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A0127001 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 22,92000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,87000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,87000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 23,26000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A012H001 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,26000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,26000 €

A01220010 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A01220011 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A01220012 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A01220013 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A01220014 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A01270010 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A01270011 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A01270012 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A01270013 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A01270014 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A01270015 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A01270016 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A01270017 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A01270018 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A012H0010 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A012H0011 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A012H0012 h Oficial 1a electricista 23,26000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0135000 h Ajudant soldador 20,07000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A0137001 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A013A000 h Ajudant fuster 20,14000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,99000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,07000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 19,96000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,96000 €

A013H001 h Ajudant electricista 19,96000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,96000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,99000 €

A01370010 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A01370011 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A01370012 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A01370013 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A01370014 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A01370015 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A01370016 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A01370017 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A01370018 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A013H0010 h Ajudant electricista 19,96000 €

A013H0011 h Ajudant electricista 19,96000 €

A013H0012 h Ajudant electricista 19,96000 €

A0140000 h Manobre 18,80000 €

A0140001 h Manobre 18,80000 €

A01400010 h Manobre 18,80000 €

A01400011 h Manobre 18,80000 €

A01400012 h Manobre 18,80000 €

A01400013 h Manobre 18,80000 €

A01400014 h Manobre 18,80000 €

A01400015 h Manobre 18,80000 €

A01400016 h Manobre 18,80000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,45000 €

A0150001 h Manobre especialista 19,45000 €

A0D-0007 h Manobre 21,70000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 21,70000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,44000 €

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 25,99000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,99000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 26,46000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 3

MA D'OBRA

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,00000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 26,86000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 26,40000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,99000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 25,99000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 26,42000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 25,25000 €

A0J-0029 h Conservador-restaurador 30,00000 €

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la intervenció 33,50000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,92000 €

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

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

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,64000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,71000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 52,50000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 54,80000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,85000 €

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

C152-003B h Camió grua 45,65000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,64000 €

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

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1705601 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

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

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

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

C200G000 h Màquina de fer regates 1,77000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

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

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,73000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,42000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,29000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,25000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 5

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0111001 m3 Aigua 1,67000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 9,33000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,26000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0310021 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,67000 €

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

B0512400 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 143,30000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,11000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,11000 €

B053-1VF7 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris 0,90000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,34000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

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 107,39000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 104,05000 €

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 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,27000 €

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

65,80000 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

60,86000 €

B06E-115L m3 Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,03000 €

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

70,56000 €

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

63,99000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,29000 €

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

32,12000 €

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

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 4,42000 €

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

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,63000 €

B094-06TO kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 0,84000 €

B094-06TT kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004 1,61000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,14000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,14000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,27000 €
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B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,27000 €

B0A71Q00 u Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior 2,08000 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 154,06000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,36000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,34000 €

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 €

B0AP-07IU u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària 3,46000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,99000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 2,63000 €

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

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,79000 €

B0CC0-21OP m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,91000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,68000 €

B0CC0-21OR m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

7,49000 €

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

6,98000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,17000 €

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

4,51000 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

7,33000 €

B0CHT14K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener

5,55000 €

B0CHT78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

6,15000 €

B0CHTH3K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor

5,33000 €

B0CH2-21F6 m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària
i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 24 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

11,69000 €

B0CH9-0E3W m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat 60,57000 €

B0CU4400 m2 Panell de fusta, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior
amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix

36,16000 €

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 3,07000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 255,22000 €

B0F13-0LM5 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,17000 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,19000 €

B0FG2-0GLW m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

22,09000 €

B0FG2-0GNG m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

22,79000 €
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B0FG2-0GNP m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

13,60000 €

B0FG2-0GNR m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

28,05000 €

B0FG2-0GOU m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

24,27000 €

B0FJ2-0EFM u Encadellat ceràmic de 500x300x40 mm 0,45000 €

B0Y15250 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 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,67000 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,07000 €

B44Z-0LXO 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 cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,22000 €

B44Z-0LY7 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

1,13000 €

B44Z-0LZP 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 cargols i
galvanitzat

2,38000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,43000 €

B44Z-0M10 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 amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,32000 €

B4L2-FGL2 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

22,88000 €

B4LM1A30 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

22,20000 €

B5ZJ0-0MP2 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de diàmetre
125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim

4,50000 €

B5ZJ1-0NKE u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D
125 mm i 25 cm de desenvolupament

2,77000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €

B61Z-H6AX u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 2,38000 €

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i
suports, d'acer inoxidable

44,04000 €

B661-1KOA m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta
revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol
inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers

53,70000 €
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B661-1KOC m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm
de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

140,39000 €

B661-1KOE m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de
gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics
per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

142,86000 €

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller
per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

105,41000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària 0,74000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,83000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,88000 €

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària 0,77000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,85000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,02000 €

B712-FGNI m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada

6,65000 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,54000 €

B7C22800 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

10,14000 €

B7C24420 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 40 mm de gruix, de 50 kPa de tensió
a la compressió, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell preparat amb
encaix

3,41000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 1,01000 €

B7C26-FGRF m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, de
2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell preparat amb encaix

20,53000 €

B7C26-FGXG m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió,
d'1,7 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

12,25000 €

B7C44-0JJC m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W,
amb paper kraft-alumini

7,13000 €

B7C90-0JBZ m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la
mateixa direcció de les fibres

3,76000 €

B7C93-0IT3 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix 2,47000 €

B7C93-0ITH m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W

3,30000 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,63000 €

B7C93-0IWO m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

3,30000 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,70000 €

B7C93-0J4L m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,5 m2·K/W, amb revestiment
de làmina asfàltica

20,06000 €

B7CP2-15TT m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana
mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm

118,08000 €

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 0,46000 €

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

B7J201D0 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm 1,80000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,35000 €
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B7J50011 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,35000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 12,13000 €

B7J500110 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,35000 €

B7J500111 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,35000 €

B7J500112 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,35000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,31000 €

B7JE-0GTJ dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

11,96000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 2,72000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 24,11000 €

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

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,32000 €

B837-1PJR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125
cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color
estàndard, de designació BIa segons norma UNE-EN 14411

19,73000 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,70000 €

B84I-0P88 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i
cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult, i
reacció al foc A2-s1, d0

29,68000 €

B84I-0P8K m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions
agrupades i vel, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964,
per a que quedi l'entramat ocult i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons
UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0

41,97000 €

B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció

43,14000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 12,26000 €

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

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

B896-0P0N kg Pintura sintètica, per a exteriors 5,93000 €

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

B896-0P0Q kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 6,42000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,50000 €

B8A1-0P13 kg Vernís sintètic 6,90000 €

B8KA7M26 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs

11,81000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 12,48000 €

B8Z6-0P2L kg Imprimació sintètica 12,20000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 7,81000 €

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

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,90000 €
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B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,25000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,64000 €

B9J0-1MY5 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC 53,58000 €

B9J3-28DB m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb
acabat antilliscant, per a instal·lació encastat al paviment

276,55000 €

B9JE9300 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb
acabat de raspall, per a instal·lació en superfície o encastat en paviments laminats

295,36000 €

B9U7-0JAV m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària 6,08000 €

BADG1132 u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta
de ventilació, pany i clau

112,59000 €

BAF905P2 u Finestra d'alumini anoditzat natural de 4 lamel·les mòbils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària, per
a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x122 cm i
accionament manual

216,66000 €

BAJ111G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

214,27000 €

BAJ114G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

174,71000 €

BAJ134G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

291,26000 €

BAJ144G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

315,90000 €

BAJ1A1G4 m2 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5
a 0,89 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

126,08000 €

BAJ1A5G4 m2 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5
a 5,24 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

111,81000 €

BAJ1D2G4 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

180,57000 €

BAJ1E3G4 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

202,32000 €

BAJ1H585 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 4 a 4,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

156,12000 €

BAM0-H6K9 u Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions

1.994,51000 €

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de

1.994,51000 €
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comandament de 4 posicions

BAM2-H5DA m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix amb una fulla
batent, amb fixacions mecàniques

254,05000 €

BAN2-0WO6 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una
llum d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

29,43000 €

BAN3-0U0P u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i
200 cm d'alçària

20,38000 €

BAP2-0WS6 u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària

45,95000 €

BAQ0-FFC4 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura
interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

53,88000 €

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura
interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

62,01000 €

BAQ0-FFGU u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

66,54000 €

BAQ0-FFHI u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

48,73000 €

BAQ0-FFJF u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

30,53000 €

BAQ0-FFK3 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

22,36000 €

BAQ3-0Y9K u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

75,40000 €

BAQ7-2Q16 u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 70x 200 cm, amb galze per a vidre
amb acabat lacat

82,81000 €

BAQ8-2P5B u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

210,57000 €

BAQ8-2P5F u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

179,98000 €

BAQ8-2P5H u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

210,57000 €

BAQ8-2P6B u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de
MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

302,60000 €

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà 10,96000 €

BAS0-0ZEQ u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu alt 68,77000 €

BAS0-0ZER u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu superior 79,09000 €

BAS0-0ZFM u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior 34,56000 €

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior 280,84000 €

BAV0-1P35 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm
de diàmetre

174,47000 €

BAV3U001 m2 Finestró de fusta de pi per a envernissar, de 2 fulls batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a
3 m2, amb bastiment

188,01000 €

BAV4-2ITJ m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

51,60000 €
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BAV4-2ITK m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini

92,81000 €

BAZ1-0ZA3 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de
roure per a envernissar

5,36000 €

BAZ1-0ZA5 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de
sapel·li per a envernissar

3,75000 €

BAZ2-2QCW u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 70x 200cm, de DM lacat, per a 1
fulla

74,43000 €

BAZ3-2V70 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a
una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de
guiat inferior i elements de fixació

47,49000 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,62000 €

BAZ6-2P4R u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125

592,59000 €

BAZA-0Z9R m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària

3,38000 €

BAZA-0Z9V m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de
60 mm d'amplària

2,74000 €

BAZG5170 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu superior 47,54000 €

BB11-0XQ8 m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

282,70000 €

BB11-0XQE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

309,55000 €

BB11-H5EU m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà
platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10
mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària,
amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica

169,71000 €

BB33-H5IA m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI
304 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI 304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas
de malla de 25 mm

107,30000 €

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 35,05000 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

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

53,24000 €

BC1G4925 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

87,64000 €

BC1K-0WNR m2 Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm 64,08000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,14000 €

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,75000 €

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,11000 €
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BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,66000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,79000 €

BD13197B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,90000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,19000 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,28000 €

BDN1-0M3L u Aspirador estàtic de morter de ciment 26,86000 €

BDN4-174C u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm 22,83000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,10000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,85000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,63000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,14000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 15,82000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,24000 €

BE42QB40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm

17,94000 €

BE42QE50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm

12,74000 €

BE42QF40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm

19,88000 €

BE4DJD30 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, giratori, de 350 mm de diàmetre 96,05000 €

BE4DM0AH u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, amb lamel·les i antirregolfant, de 1000x1000mm 366,33000 €

BE51HP10 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment
exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica<= 0,033 W/mK, resistència tèrmica>=0,75758

11,10000 €

BEDE11K2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 25 a 30 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 1300 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410
A

3.410,02000 €

BEJT2J22 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal
de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer
galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb
aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en
calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug
amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6

3.663,34000 €

BEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

77,11000 €

BEK11G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

60,60000 €

BEK11N88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
825x225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

140,54000 €

BEK11NB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
825x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

209,25000 €

BEK14QB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals i

284,91000 €
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comporta de regulació de cabal tipus corredissa i per a fixar al bastiment

BEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment

16,80000 €

BEK17D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

52,06000 €

BEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

66,96000 €

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x400 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

110,60000 €

BEKP1100 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent
altern a 230 V

135,30000 €

BEKP5510 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350
mm d'alçària

175,46000 €

BEM3A120 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal
màxim d'aire, per a instal·lar en conducte

88,01000 €

BEMH2H60 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament,
configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic

3.612,87000 €

BEV32AA1 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida

967,68000 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 0,52000 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 8,14000 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 9,27000 €

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre 10,14000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 4,55000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,27000 €

BEZ52000 u Tap cec, preu alt, per a radiador 0,35000 €

BEZ55000 u Tap amb reducció, preu alt, per a radiador 0,39000 €

BEZ5A000 u Purgador per a radiadors, manual 0,20000 €

BEZ5H210 u Aixeta monotub per a radiador, termostàtica, preu alt 18,30000 €

BF12LE00 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

11,94000 €

BF51-04NF m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,44000 €

BF525200 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

1,78000 €

BF535200 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,01000 €

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

4,10000 €

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,38000 €

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,71000 €

BFQ3225A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,47000 €

BFQ3226A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,53000 €
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BFW11E20 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar 32,86000 €

BFW525B0 u Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,01000 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,43000 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,90000 €

BFW6-04NZ u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,96000 €

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,81000 €

BFY11E20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat 1,61000 €

BFY5A500 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,16000 €

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,99000 €

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,43000 €

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,23000 €

BFYC-04OW u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,16000 €

BFYQ3010 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 6 mm
de gruix

0,03000 €

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,11000 €

BG134801 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze
mòduls i per a encastar

17,98000 €

BG134901 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb
catorze mòduls i per a encastar

20,05000 €

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,91000 €

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,82000 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,19000 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,25000 €

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,38000 €

BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,51000 €

BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,15000 €

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,13000 €

BG3125A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

22,29000 €

BG322120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

0,20000 €

BG322130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

0,33000 €

BG322140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

0,51000 €

BG322150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

0,76000 €
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BG322160 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC

1,29000 €

BG35-06F4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

0,23000 €

BG41149H u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

39,24000 €

BG41149J u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

74,47000 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

11,78000 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

11,98000 €

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,30000 €

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,56000 €

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

24,54000 €

BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

24,93000 €

BG482145 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

135,27000 €

BG482155 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

162,44000 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,09000 €

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 2,45000 €

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 3,80000 €

BG621194 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar 5,41000 €

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 4,03000 €

BG621G94 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a
encastar

5,74000 €

BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per
a encastar

7,80000 €

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar

4,18000 €

BG63115C u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu superior, per a encastar

7,32000 €

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

7,15000 €

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
per a encastar

6,77000 €
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BG641178 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
superior, per a encastar

10,10000 €

BG641AA4 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2
contactes NA, amb tecla, preu superior, per a encastar

19,05000 €

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,48000 €

BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt 6,15000 €

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt 12,79000 €

BGA21112 u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu
mitjà, per a encastar

10,62000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,33000 €

BH64-2IFI u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200
lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà

73,76000 €

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 49,88000 €

BJ115-0QE2 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu alt

141,77000 €

BJ115-0QES u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu superior

144,17000 €

BJ119-1PSZ u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x700 mm, de color blanc, preu superior 194,21000 €

BJ11C-0Q7J u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, color blanc i preu superior

162,30000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,80000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,12000 €

BJ211-0R4W u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 47,68000 €

BJ218-0RHR u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

138,75000 €

BJ219-0RAM u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets

96,07000 €

BJ32-0RLM u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 1'', per a roscar
al sifó de llautò cromat

9,25000 €

BJ3E-0RN8 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per
a connectar al ramal

18,66000 €

BJ4Z-H68E u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600
mm de llargària

19,60000 €

BJ4Z-H68F u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c.

69,40000 €

BJ4Z-H68P u Tovalloler en forma de cèrcol, de poliamida, de dimensions 150 x 220 mm i diàmetre del tub de 20
mm

33,52000 €

BJ4Z-H68W u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

24,36000 €

BJAD-0QWA u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

151,63000 €

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BK20-16W0 u Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior,
de mides 1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i

565,63000 €
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clau segons normes de la companyia subministradora

BKK13220 u Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20 cm 3,07000 €

BM11-H6BF u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots 331,89000 €

BM16-0SX2 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base d'encastar

28,17000 €

BM18-0SYU u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

45,19000 €

BM18-0SYV u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

253,74000 €

BM18-0SYX u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment a la intempèrie

53,89000 €

BM20-0T0W u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada

302,46000 €

BM31-16W8 u Càrrega d'extintor i retimbrat anual d'extintor de pols seca polivalent de 6 kg 30,09000 €

BM32-H6BC u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C,
amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre

59,85000 €

BM33-0T4I u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, cromat 79,46000 €

BM33-0T4R u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 20 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 525,53000 €

BM33-0T4S u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 298,36000 €

BMD2U210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons
UNE-EN 50131-2-6

6,20000 €

BMS0-1JZL u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva

4,00000 €

BMS0-1JZR u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva

3,20000 €

BMS0-1JZX u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva 2,94000 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva

3,03000 €

BMS0-1K0R u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva 3,05000 €

BMS0-1K0Z u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva

3,05000 €

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,59000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,31000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BMY3-H5CU u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,00000 €

BP141224 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior,
per a encastar

14,74000 €

BP7312F1 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu econòmic, per a encastar

22,02000 €

BQ21-H5D1 u Paperera mural de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons de
plàstic reciclat i amb suports per a fixació mural

189,00000 €

BQ51-1DZ8 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim,
acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors,
preu mitjà

341,72000 €
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BQ60-H62O u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio industrialitzada i normalitzada, amb fixacions 24,36000 €

BQ82-H61L u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

143,73000 €

BQN1-H5YB m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm
de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat

335,11000 €

BQUL-HOBY d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb:
zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i
zona de vestidor per a roba de carrer

42,35000 €

BQUL-HOBZ u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin
amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada
d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer

331,12000 €

BQZ1-H5YE u OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per
fixació de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm, format per una estructura d'acer galvanitzat
revestit amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini anoditzat, vidres transparents temperats
de 8 mm de gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell amb metacrilat blanc difusor de 4
mm de gruix, equip elèctric interior format per interruptor diferencial amb circuits independents
protegits per interruptors magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat antihumitat i mecanisme
de caixa estanca accessible amb clau especial i il·luminació formada per 4 tubs fluorescents de 65
W d'alt rendiment amb factor de potència compensat

1.215,44000 €

BR38-21CT t Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 129,87000 €
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B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 77,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,78000 = 1,33500

Subtotal: 1,33500 1,33500

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 104,05000 = 26,01250

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

Subtotal: 51,89810 51,89810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23562

COST DIRECTE 77,03072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,03072

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 77,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

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 104,05000 = 26,01250

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

Subtotal: 54,07940 54,07940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22440

COST DIRECTE 77,98980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,98980
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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 89,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

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

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 104,05000 = 39,53900

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 65,73260 65,73260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22440

COST DIRECTE 89,64300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,64300

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.: 1,000 160,26000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

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 104,05000 = 20,81000

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

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 135,17390 135,17390
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23562

COST DIRECTE 160,26202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,26202

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 74,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

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 104,05000 = 20,81000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 50,75020 50,75020

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22440

COST DIRECTE 74,66060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,66060

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 99,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

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 1,54000 = 0,30800

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

0,450      x 107,39000 = 48,32550
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B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 17,03000 = 25,20440

Subtotal: 75,08890 75,08890

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22440

COST DIRECTE 98,99930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,99930

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 118,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000

Materials

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

800,000      x 0,12000 = 96,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 1,54000 = 0,92400

Subtotal: 96,92400 96,92400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 118,84100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,84100

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 1,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,07000 = 0,11535

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,99000 = 0,12995

Subtotal: 0,24530 0,24530

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,34000 = 0,01367

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

1,050      x 0,79000 = 0,82950

Subtotal: 0,84317 0,84317

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245

COST DIRECTE 1,09092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09092
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 86,39000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

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

0,250      x 143,30000 = 35,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,02000 = 29,37260

Subtotal: 65,53160 65,53160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 86,38710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,38710

D0701820 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.: 1,000 103,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

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

0,380      x 143,30000 = 54,45400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 82,17840 82,17840
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 103,03390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,03390

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 103,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

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

0,380      x 143,30000 = 54,45400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 82,17840 82,17840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 103,03390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,03390

D07018201 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.: 1,000 103,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040

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

0,380      x 143,30000 = 54,45400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
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Subtotal: 82,17840 82,17840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 103,03390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,03390
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01010000P-1 ut Desplaçament de 2m de boca de reg amb
electrovàlvules a terra i aixeta de reg situades al pati.

Rend.: 1,000 168,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,99000 = 9,99500

Subtotal: 33,25500 33,25500

Materials

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 2,000      x 25,64000 = 51,28000

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de
3/4'' de diàmetre

1,000      x 53,61000 = 53,61000

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 134,89000 134,89000

COST DIRECTE 168,14500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,14500

010100000 ut Retallar cantonado de 3 esglaons Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

01010000001P-2 ut Pla de treball amb risc d'amiant
El pla ha d'especificar la següent informació i
incloure la documentació acreditativa corresponent
(article 11.2 del Reial decret 396/2006):
Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat.
Tipus de material, forma de presentació i quantitats.
Ubicació del lloc de treball.
Data d'inici i durada prevista
Relació nominal dels/de les treballadors/ores,
categories professionals, oficis, formació i experiència.
Procediments que s'aplicaran.
Mesures preventives previstes.
Equips de protecció individual i unitats de
descontaminació.
Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres
persones.
Informació als treballadors.
Eliminació de residus.
Recursos preventius.
Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient
de treball especificant el laboratori acreditat que
analitzarà les mostres.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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01010000002 ut Arrencada llum. exterior Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0102000000P-3 m2 Tabica fals sostre Rend.: 1,000 31,00 €

COST DIRECTE 31,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0102000001P-4 ut Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa
AMF THERMATEX SONIC ELEMENT o de similar
propietats.

Rend.: 1,000 48,00 €

COST DIRECTE 48,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

010200000000 m3 Obertura de buit de façana tapiat amb de fàbrica de
maó ceràmic calat, en mur de maçoneria, amb
mitjans manuals considerant un grau de complexitat
mig, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 169,86 €

COST DIRECTE 169,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,8600

_______________________________________________________________________________________________________________

010300000000 m R6-Frontal fris coberta Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

010300000001P-5 ut Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN
100R RW 40dB. Panells acústics modulars
autoportants per a la construcció de cabines i
pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm
d'amplària per 100 mm de gruix amb un sistema de
engatillado lateral que li confereix una instal·lació
sense caragols auxiliars. Formats per una safata
exterior de xapa d'acer galvanitzada, un nucli de llana
de roca amb vel negre de protecció i una safata de
tancament mitjançant unió mecànica de xapa d'acer
prelacada en color blanc i perforació multidiàmetre.
Aquest sistema evita, al contrari que mètodes d'unió
per adhesiu, el despreniment de les parts amb el pas
del temps. Opcionalment es poden pintar en color
RAL a triar.El muntatge es realitza sense necessitat
d'estructura auxiliar, sent els propis mòduls els que
formen.

Rend.: 1,000 57,20 €

COST DIRECTE 57,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,2000

_______________________________________________________________________________________________________________
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01030000000A ut Forjat xapa colaborant Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

01090000000P-6 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb
aplacat de xapa miniona d'acer galvanitzat lacat en
color estandar, de 6 mm de gruix, col·locada amb
estructura de perfils lleugers tipus omega de
50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les
plaques amb reblons d'acer inoxidable, a la façana
d'Escala d'Emergència a pati.(XM)

Rend.: 1,000 74,21 €

COST DIRECTE 74,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,2100

_______________________________________________________________________________________________________________

01090000001 ut Folrat trencaaigües finestres i frontal (darrere lletres
SMC)

Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0111010000P-7 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb
forma d'anell de 87W per penjar de sostre, de la
marca XAL mino 60 circle ó equivalent.
Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini;
superfície amb recobriment de pintura en pols en
blanc;; lluminària suspesa amb cable de 1500mm;
regulació de l'altura sense necessitar eines; inclòs
cable d'alimentació transparent; difusor opal d'alta
qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb
làmina difusora per a la reducció de il·luminància i un
enllumenat homogeni; LEDS d'alta eficiència; binning
inicial <o= 3 Macadam; 3000K; CRI > o = 80; mín.
90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida
útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica
segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX.
Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de
corretges de coberta. Diàmetre de 60 a 100cm.
MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o
similar.(I1.1)

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0111010001P-8 ut Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra
LED, de 23W/m, encastable amb marc a parets i
sostre, de 1500mm, de la marca Xal Frame o
equivalent.
Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària
encastable amb marc; superfície amb acabat pintat
en pols en colors blanc; Perfil disponible per a
pre-muntatge; resta de components lluminosos
montables sense eina; element de llum format per
perfil extruit amb acabat altament reflector; difusor

Rend.: 1,000 100,00 €
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opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA
amb làmina difusora per a la reducció de iluminancia
i un enllumenat homogeni; UGR < 19 per a variants
´´e´´ Leds; LEDS d'alta eficiència, binning inicial <0=
3 Macadam; en 3000K i CRI >o= 80; mín. 90% de flux
lluminós després de 50.000hores de vida útil;
protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons
IEC 62471 grup de risc 0; control amb DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge:
Sala: 16.60m + 16.40m

 33.00 ml
Accés
Sala: 4.50
ml
Sota barana escala
SMC 1.50+3.50ml 4.50 ml
Sota barana vestíbul
SMC 3.00 ml

Total: 45ml
MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O
similar.(I1.2)

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0111010002P-9 ut Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de
potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació
IP65, de 150cm, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+,
95.4LM7W, difusor opal, de 1.5m de llargària, per
col·locar en línia, en superfície i en exterior.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge. (I1.2E).

Escala emergència, en suports (sota barana ull
escala) 7.50 ml
Jardinera accés
SMC 1.5ml
Darrera Lletres
corpòries 3.00ml

Total: 12ml
Linestra de 1.5ml 8 unitats

Rend.: 1,000 40,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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0111010003P-10 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de
22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca
XAL sono flex 350 trim ó equivalent.

Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de
cos de llum i carcassa de muntatge; carcassa amb
vora perimetral apropiada per al muntatge en sostres
de guix; apropiada per a gruixos de sostre de 10-25
mm; superfície pintada a la pols en blanc; llum
acoblable sense eina en la carcassa; opcionalment
enrasada amb el sostre; placa LED lacada amb
acabat altament reflector; inserit de llum LED que
inclou dissipador de calor intercanviable; color de
llum 3000 K; Binning inicial <o=3 Macadam; CRI >o=
80; mín. 90% del flux lluminós després de 50000 h de
vida útil; LED energèticament eficients amb alt
rendiment de color; coberta de PMMA setinada; llum
amb 2 orificis per a cables i terminal d'inserció per a
cablejat passant; grau de protecció IP50; CP1
220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471
grup de risc RG 0 - sense risc; cablejat intern del llum
lliure d'halògens; inclòs convertidor, control DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SONO FLEX  o similar. (I1.3)

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0111010004P-11 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de
12W, circular per encastar en fals sostre, de la marca
XAL move it 45 round flex ó equivalent.

Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment
de pintura en pols en negre; muntatge sense eines
amb joc de muntatge; Carcassa encastable de guix
(pintable); per a muntatge sense marc en sostres de
guix; ajustable en altura sense eines i de manera
contínua: enrasat amb el sostre o sobresortint parcial
o totalment; projector giratori 355° i orientable 90°;
refrigeració passiva del LED; amb tecnologia COB
(Xip on Board) o LEDS d'alta potència; binning inicial
? 3 Macadam; disponible en 3000?K; opcional amb
tecnologia CWD (Colour Warm Dimming); CRI ? 90;
mín. 80?% de flux lluminós després de 50.000?hores
de vida útil; control de l'enlluernament mitjançant un
punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica
d'alta qualitat; característica projecció precisa amb 2
angles de projecció diferents; grau de protecció IP 40
en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II,
control DMX
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL MOVE IT  o similar. (I1.4)

Rend.: 1,000 120,00 €

COST DIRECTE 120,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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0111010005P-12 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus
downlight LED , de 22W, circular per encastar en fals
sostre, de la marca XAL sasso 100 round downlight
trimless, ó equivalent.

Projector encastable rodó; instal·lació sense eines
mitjançant kit de muntatge amb sistema inserció de
bola; superfície en color blanc, amb marc; UGR <o=
19; Xip on Board; LEDS; binning inicial < o= 2
Macadam; color de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 /
50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior
(IP 20 en el superior); CP II (font d'alimentació) o CP
III (projector); control amb DALI-2 . ø 97mm altura
75mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL SASSO 100  o similar. (I1.5)

Rend.: 1,000 120,00 €

COST DIRECTE 120,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0111010006P-13 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus
downlight LED , de 13W, amb driver, IP44, circular
per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso
60 round downlight trimless, ó equivalent.

Projector empotrable rodó; superfície en color blanc,
amb marc; Xip on Board (DOWNLIGHT; LEDS
binning inicial <o= 3 Macadam; color de llum 4000 K;
CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44
en el costat inferior ; CP II (font d'alimentació); control
amb DALI-2 .ø 63mm altura 48mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SASSO 60  o similar (I1.5.1)

Rend.: 1,000 80,00 €

COST DIRECTE 80,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0111010007P-14 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus
plafó, 44W, amb driver, IP40, quadrat per encastar en
fals sostre, de la marca XAL flow, ó equivalent.

Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta
amb una grandària molt reduïda (cos de 35 mm);
superfície amb recobriment de pintura en pols en
blanc, , cos de la lluminària situat a 11 mm de la paret
o sostre; sistema de muntatge ràpid sense eines;
distribució de llum directa a través de cos LGP (Light
Guiding Prism); tapa PMMA il·luminada
homogèniament amb acabat setinat, LEDS binning
inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K i 4000 K;
CRI <o= 80; mín. 90?% de flux lluminós després de
50.000?hores de vida útil; lluminària amb obertura de
2 orificis per a integrar cablejat i senzilla connexió;
protecció IP 40; CP I; seguretat fotobiológica segons
IEC 62471 grup de risc 0; control DALI-2 amb funció

Rend.: 1,000 135,00 €
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CLO. Mides 591x591mm, altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL FLOW  o similar.(I1.6)

COST DIRECTE 135,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0111010008P-15 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus
lineal de superfície, 35W, amb driver, lineal per paret
o sostre, de la marca XAL corner 1188, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense
caragols visibles; superfície amb recobriment de
pintura en pols en colors gris; apropiada per a
muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum
per tots dos costats; tapa HPO (High Performance
Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta
refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o=
3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim
90% del flux lluminós després de 50.000?h de vida
útil; protecció IP?20; CP?I; seguretat fotobiológica
segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 1188mm,
altura 65mm, ample 65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
Sobre mirall taulell camerinos:  2 ut.
MODEL: XAL CORNER 1188  (I1.7)

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0111010009P-16 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus
lineal de superfície, 22W, amb driver, lineal per paret
o sostre, de la marca XAL corner 588, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense
caragols visibles; superfície amb recobriment de
pintura en pols en colors gris; apropiada per a
muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum
per tots dos costats; tapa HPO (High Performance
Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta
refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o=
3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim
90% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil;
protecció IP20; CP I; seguretat fotobiológica segons
IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 588mm, altura
65mm, ample 65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut
MODEL: XAL CORNER 588  (I1.7.1)

Rend.: 1,000 80,00 €

COST DIRECTE 80,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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01110100010P-17 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom
d'emergència i senyalització amb làmpada de 200
lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX
model IZAR N30 o equivalent. S'inclou marc de
muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris
per al seu muntatge. Per sostre.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

Rend.: 1,000 50,00 €

COST DIRECTE 50,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

01110100011P-18 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom
d'emergència i senyalització amb làmpada de 100
lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX
model HYDRA LD N2 o equivalent. S'inclou marc de
muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris
per al seu muntatge. Per parets.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

Rend.: 1,000 38,00 €

COST DIRECTE 38,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

01110100012P-19 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus
aplic per exterior, IP65, 30W, amb driver, per paret,
de la marca Quart (Faro Barcelona), Xal Streamcut ó
equivalent.
Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície
anoditzada i pintada la pols en gris fosc; muntatge a
paret, fixat amb caragols acer inoxidable; LEDS d'alta
eficiència binning inicial <o= 3 Macadam; 3000?K;
CRI >o=80; mínim 95% del flux lluminós després de
50.000h de vida útil; tipus protecció IP65, amb vàlvula
compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte
IK07; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; espai
de connexió de llum separat, apropiat per a cablejat
passant.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL STREAMCUT  o similar. (I1.11)

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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01110100013P-20 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus
aplic per exterior, IP54, 18W, amb driver, per paret,
circular, de la marca Xal Doc Wall ó equivalent.
Lluminària de superfície amb forma rodona, cos
d'alumini;; superfície pintada a la pols en gris fosc,
coberta opal; LEDS binning inicial <o=3 Macadam;
disponible en 3000K; >o=CRI 80; mín. 90% de flux
lluminós després de 50.000?hores de vida útil; tipus
protecció IP 54, amb vàlvula compensació pressió;
CP I; resistència a l'impacte IK09; temperatura
ambient de -20 °C a +50 °C; *ø 180 mm: apropiat per
a cablejat passant . ø 360mm altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL DOC WALL  o similar (I1.12).

Rend.: 1,000 80,00 €

COST DIRECTE 80,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

01110100014P-21 ut Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de
potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació
IP65, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W,
per col·locar a cambra elèctrica i de gas.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge. (I1.13).

Rend.: 1,000 40,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

01110100015P-22 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus
plafó, amb driver, IP65, quadrat per cambra
d'instal·lacions.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

01110100016P-23 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus
lineal de superfície, 36W LED, per instal·lar en paret,
de la marca XAL Linea , ó equivalent.
Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per
muntatge en paret; LED 4000 K; CRI >o= 90;
protecció IP 65; CP I; amb control DALI-2.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge
MODEL: XAL LINEA o similar.

Rend.: 1,000 120,00 €

COST DIRECTE 120,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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011200000000 ut R9-LLindes en finestres i portes, de perfil metàl·lic i
amb aïllament llana roca 8cm

Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0112070000P-24 ut Recol·locació BIE existent Rend.: 1,000 189,00 €

COST DIRECTE 189,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0113000000 u Cadira sense fixar per a vestidors i sala de so, de
60x60x45 cm amb seient i respatller de polietilè i cos
estructural d'acer galvanitzat.

Rend.: 1,000 90,00 €

COST DIRECTE 90,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

011512000 ut Realització de machihembrado d'escenari Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

011512001 ut Realització de solera Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0116000000P-25 m2 Forrat entre mampares Divitecnic T-65
Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de
trasdossat de parets i pilars que disposa d'un només
panell d'aglomerat melamínic de 16 mm. de gruix, i
cambra d'aire interior per a pas d'instal·lacions.
Estructures ocultes autoportants d'alumini, aliatge
6063. Lleugeres, inalterables, no magnètiques, amb
tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors
autonivelladors per a anivellament i tensors plans per
a unions internes. Parts vistes: sòcols i coronacions
en alumini anoditzat 15 micres o lacat gamma Ral
segons normatives QUALICOAT (ISO 2813 - ISO
2409 - ISO 1520). Recobert de panell melaminat de
gramatge 120 gr/m² i aplacat de cant en PVC d'1
mm., acabat color a triar. Es proposat l'acabat
micro-ranurat horitzontal efecte bedoll natural.

Rend.: 1,000 64,27 €

COST DIRECTE 64,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,2700

_______________________________________________________________________________________________________________
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01170000000P-26 ut Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues
capas d'acabat i una de segellat.

Rend.: 1,000 178,15 €

COST DIRECTE 178,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,1500

_______________________________________________________________________________________________________________

01170000001P-27 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de
gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs
d'alumini. Previsió per insonorització de Sala Gran
Polivalent.

Rend.: 1,000 160,00 €

COST DIRECTE 160,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

01170000002 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de
gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs
d'alumini.(VE)-Mampara vestíbul accés CASAL.

Rend.: 1,000 160,00 €

COST DIRECTE 160,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0118000000P-28 ut Conjunt de mesures i disposicions relatives a la
seguretat i salut a adoptar per al treball en obra:
- Sistemes de protecció col·lectiva
- Equips de protecció individual
- Formació, instal·lacions d'higiene i benestar
- Senyalització
- Formació
- Primers auxilis
- Medicina preventiva.
Segons especificacions d'Estudi específic de
Seguretat i Salut redactat per tècnic competent.

Rend.: 1,000 7.500,00 €

COST DIRECTE 7.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

1500000000 ut Rebaix escenari Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

15010000P-29 ut Varals escènics BSF. Inclou:
- 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació
escenari.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines.
- 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines.
- 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes.
- 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines
laterals.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó,
Americana i Teló fons.
Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat

Rend.: 1,000 4.323,53 €
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en color negre mate RAL 9005.

Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de
29x26 cm. Material Alumini EN �AW 6082 T6. Tub
principal de 50 mm. Tubs de reforç de 20 mm. Pintat
al forn en negre
RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV.
Mesura truss frontal: 7,50 m

COST DIRECTE 4.323,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.323,5300

_______________________________________________________________________________________________________________

15010001P-30 ut ·Accessoris:
02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís
d'ajust.
02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb
capacitat de càrrega de 2000 kg.
Pintada en negre RAL 9005
Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge
complet de l'estructura.

Rend.: 1,000 1.350,45 €

COST DIRECTE 1.350,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.350,4500

_______________________________________________________________________________________________________________

15010002P-31 ut Sistema de motors per a truss frontal. Inclou:
02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+
Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz.
Finals de carrera mecànics: superior i inferior.
Regulador de Par.
Velocitat d'elevació: 4 m/min.
20 m de cadena 4x11 mm G100.
02un fre electromecànic.
01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible.

Rend.: 1,000 4.823,53 €

COST DIRECTE 4.823,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.823,5300

_______________________________________________________________________________________________________________

15010003P-32 ut Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou:
Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph
Protecció magnetotèrmica i diferencial
Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada
Doble contactor de seguretat
Selector UP/DW individual per a cada motor
Bolet d'emergència amb clau
Polsador de RUN
Comandament de RUN amb bolet d'emergència i
manguera 6,00 m per assegurar
visibilitat directa en el moviment de càrregues.
Armari metàl·lic de 600x640x150 mm.

Rend.: 1,000 1.176,47 €

COST DIRECTE 1.176,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.176,4700

_______________________________________________________________________________________________________________



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

15010004P-33 ut Guia compacta per a cables de 5,00 m.
Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i
de senyal
Base: 2,00 m
Alçada màxima: 5,00 m
Amplària de perfil: 70 mm
Color: Negre
Inclou material auxiliar per correcte muntatge i
funcionament

Rend.: 1,000 821,50 €

COST DIRECTE 821,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 821,5000

_______________________________________________________________________________________________________________

15010005P-34 ut Material elèctric:
- P/P Subquadre proteccions maquinària escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a
motors
- Petit material necessari per a la instal·lació.

Rend.: 1,000 294,12 €

COST DIRECTE 294,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,1200

_______________________________________________________________________________________________________________

15010006P-35 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust,
nivel·lació i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol,
per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

Rend.: 1,000 3.025,21 €

COST DIRECTE 3.025,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.025,2100

_______________________________________________________________________________________________________________

15020000P-36 ut Sistema de carril motoritzat. Inclou:
- Model POWER 571/2
- Motor 230V electrònic automàtic
- 2 finals de carrera
- Perfileria en alumini de color negre.
- Suport especial a tub o sostre amb abraçadora
d'alumini.
- Elements d'unió
- Peça d'encreuament
- Politges de cap, tensat i reenviament
- Corretja interna d'accionament
- Botonera amb accionament i atur.
- Carros simples i d'arrossegament amb rodaments
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m.

Rend.: 1,000 2.644,71 €

COST DIRECTE 2.644,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.644,7100

_______________________________________________________________________________________________________________
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15020001P-37 ut -Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per
recollida de telons. Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Peça d'encreuament
- Unions
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m.

Rend.: 1,000 1.382,35 €

COST DIRECTE 1.382,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.382,3500

_______________________________________________________________________________________________________________

15020002P-38 ut Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per
recollida cortinatge. Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 2 m.

Rend.: 1,000 176,47 €

COST DIRECTE 176,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,4700

_______________________________________________________________________________________________________________

15020003P-39 ut Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut
370g/m2 Ignífug C1 color a
definir per D.F. Inclou:
- 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament)
- 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt
Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç,
ullers i betes. Laterals i abaix amb
doblat simple.

Rend.: 1,000 3.361,20 €

COST DIRECTE 3.361,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.361,2000

_______________________________________________________________________________________________________________

15020004P-40 ut Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant
330g/m2. Inclou:
-03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt
-02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt
-06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt
-02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt
-01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles)
Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb
reforç superior, ullals amb
betes. Ignifugat Clase 1.

Rend.: 1,000 1.806,24 €

COST DIRECTE 1.806,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.806,2400

_______________________________________________________________________________________________________________
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15020005P-41 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust,
nivel·lació i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol,
per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

Rend.: 1,000 1.777,25 €

COST DIRECTE 1.777,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.777,2500

_______________________________________________________________________________________________________________

15030000P-42 ut Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en
negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector Out DMX
- 1un Connector RJ-45

Rend.: 1,000 91,06 €

COST DIRECTE 91,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,0600

_______________________________________________________________________________________________________________

15030001P-43 ut Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en
negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector RJ-45
- 1un Connecto schucko

Rend.: 1,000 88,47 €

COST DIRECTE 88,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,4700

_______________________________________________________________________________________________________________

15030002P-44 ut Barra electrificada ESC-BEL 3000
- Barra electrificada per a ús d'il·luminació
espectacular de 3,00 m
- Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm
- Alimentació mitjançant PowerCON
- Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses
CEE7/1
- Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT
- Inclou garres, connectors i petit material de
muntatje.

Rend.: 1,000 352,94 €

COST DIRECTE 352,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,9400

_______________________________________________________________________________________________________________

15030003P-45 ut Sistema de rigging per a tots els elements de
luminotècnia: garres, eslingues,
mosquetons, … , instal·lat.

Rend.: 1,000 78,43 €

COST DIRECTE 78,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,4300

_______________________________________________________________________________________________________________
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15030004P-46 ut Set de prolongadors Schuko- Schuko:
Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F
Connexions mitjançant punteres normalitzades.
Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
-10un 2 m
-5un 5 m

Rend.: 1,000 393,82 €

COST DIRECTE 393,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 393,8200

_______________________________________________________________________________________________________________

15030005P-47 ut Set de prolongadors DMX 5:
Cable DMX 110, 1 par trenat i malla.
Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
Connectors Neutrik
-10un 2 m
-5un 5 m

Rend.: 1,000 344,02 €

COST DIRECTE 344,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,0200

_______________________________________________________________________________________________________________

15030006P-48 ut Set de latiguillos DMX5, 1,50 m:
Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla.
Connectors Neutrik
Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació:
Projectors, Splitters, Nodes, …

Rend.: 1,000 30,25 €

COST DIRECTE 30,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,2500

_______________________________________________________________________________________________________________

15030007P-49 ut Material elèctric:
- Subquadre proteccions d'iluminació escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i
barres
- Petit material necessari per a la instal·lació.
Tot segons REBT 2002.

Rend.: 1,000 2.843,14 €

COST DIRECTE 2.843,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.843,1400

_______________________________________________________________________________________________________________

15030008P-50 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació,
cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol,
per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb
canalitzacio associada i connectors
aeris a barres.
S'inclouen desplaçaments i dietes.

Rend.: 1,000 2.352,94 €

COST DIRECTE 2.352,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.352,9400

_______________________________________________________________________________________________________________
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15040000P-51 ut Elation KL Fresnel 4
- LED Warm White de 50W
- temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97
- Control sobre freqúència i gamma.
- Zoom manual 14° a 30°
- Control manual i per DMX
- Curves de dimmer,
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.

Rend.: 1,000 315,57 €

COST DIRECTE 315,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,5700

_______________________________________________________________________________________________________________

15040001P-52 ut Elation Fluze PAR z175
- LED 175W COB
- RGBW
- Zoom 8° a 35°
- Control per DMX - RDM
- Curves de dimmer,
- Estrobo electrònic.
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.

Rend.: 1,000 742,94 €

COST DIRECTE 742,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 742,9400

_______________________________________________________________________________________________________________

15040002P-53 ut FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a
48 projectors mòbils, amb 24
faders multifunció de canals, submasters, o
playbacks; controls integrals moving
light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key,
Grand Master, 49 Playbacks o Cue
Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full
efects engine o equivalent.

Rend.: 1,000 1.691,18 €

COST DIRECTE 1.691,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.691,1800

_______________________________________________________________________________________________________________

15040003P-54 ut Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX Rend.: 1,000 285,71 €

COST DIRECTE 285,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,7100

_______________________________________________________________________________________________________________

15040004P-55 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació,
cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol,
per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

Rend.: 1,000 882,35 €

COST DIRECTE 882,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 882,3500

_______________________________________________________________________________________________________________
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15050000P-56 ut Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist.
auto-amp., 750 W, 15”, 2 vías
amplia gama d’alta potència de 15” amb trompeta
d’aguts de 2”, dispersió horitzontal
de 90º i 50º vertical o equivalent.

Rend.: 1,000 1.266,15 €

COST DIRECTE 1.266,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.266,1500

_______________________________________________________________________________________________________________

15050001P-57 ut Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist.
auto-amp., 750 W, 12”, 2 vías amplia
gama, difusor 90x50, amb baixos de 12” i aguts de
1´´, amb trompeta assimètrica
girable adaptable per a aplicacions de monitor o
equivalent.

Rend.: 1,000 1.136,69 €

COST DIRECTE 1.136,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.136,6900

_______________________________________________________________________________________________________________

15050002P-58 ut Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de
PA. Inclou:
- Lira articulada per Vantec 15A o equivalent.
- Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer
pintat al forn en negre RAL 9005

Rend.: 1,000 525,49 €

COST DIRECTE 525,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,4900

_______________________________________________________________________________________________________________

15050003P-59 ut Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació).
Inclou:
-Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat
transparent amb 2 tancaments i claus,
rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el
sostre. Panells laterals i
posterior desmuntables. Pasacables en el lateral.
Acabat esmaltat negre.
- Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i
posada en funcionament.

Rend.: 1,000 1.375,10 €

COST DIRECTE 1.375,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.375,1000

_______________________________________________________________________________________________________________

15050004P-60 ut Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00
mm².
Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de
control, regidor i punts d'escenari.
CAT6/CAT7

Rend.: 1,000 490,20 €

COST DIRECTE 490,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 490,2000

_______________________________________________________________________________________________________________
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15050005P-61 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació,
cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol,
per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

Rend.: 1,000 3.333,33 €

COST DIRECTE 3.333,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.333,3300

_______________________________________________________________________________________________________________

15060000 ut Micròfon Dinàmic Shure SM57 o equivalent. Rend.: 1,000 101,12 €

COST DIRECTE 101,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,1200

_______________________________________________________________________________________________________________

15060001P-62 ut Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent. Rend.: 1,000 102,90 €

COST DIRECTE 102,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,9000

_______________________________________________________________________________________________________________

15060002 ut Micròfon de flexo de 45cm, per conferències, amb
base de sobretaula.
MX418D/S o equivalent.

Rend.: 1,000 406,84 €

COST DIRECTE 406,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,8400

_______________________________________________________________________________________________________________

15060003P-63 ut Peus de micròfons de color negre amb dues
extensions de la marca K&M model 252
BLACK o equivalent.

Rend.: 1,000 71,44 €

COST DIRECTE 71,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,4400

_______________________________________________________________________________________________________________

15070000P-64 ut Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8
Out ampliablea 32/16 en cas de
necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran
qualitat de so, 16 faders
motoritzats o equivalent.

Rend.: 1,000 2.635,62 €

COST DIRECTE 2.635,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.635,6200

_______________________________________________________________________________________________________________

15070001P-65 ut Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out
amb connexió via cable de xarxa
amb la taula de so o equivalent.

Rend.: 1,000 1.078,47 €

COST DIRECTE 1.078,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.078,4700

_______________________________________________________________________________________________________________
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15070002P-66 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació,
cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol,
per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

Rend.: 1,000 882,35 €

COST DIRECTE 882,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 882,3500

_______________________________________________________________________________________________________________

15080000 ut Projector de video professional 3 LCD. WUXGA
(1920 x 1200).
Caraccterístiques:
Relació aspecte 16:10. Brillo: 7.000 Ansi lúmens.
Pes 15,4 kg. Contrast Dinàmic
3.000.000:1. Corner keystone correction. Detail
Clarity Processor 4. Direct Power
OFF. Mode Simulació DICOM. Daylight View.
Operació contínua 20.000 hores sense
manteniment. Ultra silenciós: 28 dB. Terminals
Display Port, HDMI, DVI-D, Digital
Link, LAN. Vídeo compost BNC. S-Video (Mini DIN
4-pin in), Video en components
(BNC x5 in), RGB (D-SubHD 15 pins in), Remote 1
(M3 jack in / M3 jack out), Sèrie
(RS-232 in / RS-232 out). Admet projecció 360º.
Filtres ECO reutilitzables de 20.000
hores. Inclou òptica 1,7.2,8:1

Rend.: 1,000 7.186,76 €

COST DIRECTE 7.186,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.186,7600

_______________________________________________________________________________________________________________

15080001 ut Pantalla motoritzada model PE450-1NA projecció
RETRO 4:3 pantalla de 221´´ NEW
CORAL 450 x 337 cm 460 x 13,7 x 13 cm 36 kg.
Accionament amb cable. Instal·lada i en correcte
funcionament.
1un Perfil d'acer amb tractament antioxidant ral 9005
per a la instal·lació de la
pantalla. Longitud: 5 m
Inclou els accessoris d'elevació i suplementaris per a
la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 2.224,31 €

COST DIRECTE 2.224,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.224,3100

_______________________________________________________________________________________________________________

15080002 ut Extensor UTP-HDMI 70 m de la marca Fonestar
model 7939XT, instal·lat i en
correcte funcionament o equivalent.

Rend.: 1,000 313,88 €

COST DIRECTE 313,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,8800

_______________________________________________________________________________________________________________
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15080003 ut Safata especial de 0,60 x 0,70 m amb angles.
Preparada per fixació a paret. Pintat
al forn en negre RAL 9005.

Rend.: 1,000 313,73 €

COST DIRECTE 313,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,7300

_______________________________________________________________________________________________________________

15080004 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació,
cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol,
per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

Rend.: 1,000 2.058,82 €

COST DIRECTE 2.058,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.058,8200

_______________________________________________________________________________________________________________

15090000P-67 ut Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65
LED de 1w.
Alimentació a 230V AC.
Angle 120º.
Color blau.
140 lumen.
Factor de potència 0.98.
Difusor policarbonat opal.
Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació
i etiquetatge.

Rend.: 1,000 833,33 €

COST DIRECTE 833,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 833,3300

_______________________________________________________________________________________________________________

15090001P-68 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació,
cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol,
per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

Rend.: 1,000 756,30 €

COST DIRECTE 756,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 756,3000

_______________________________________________________________________________________________________________

15100000P-69 ut Instal·lació de terra d'escenari tècnic.
- El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx
compost per un rastellat de fusta amb el material de
fixació i primera capa de contraxapat de bedoll de
15mm, la segona capa serà de taulell de avet tricapa
per exterior de 19mm. Tota la instal·lació es farà amb
cola de silenio sense visos. (SEGONS
PLANIMETRIA).
- Inclou l’acabat de boca del escenari.

Característiques mecàniques / toleràncies:
- Capacitat de càrrega 500kg / m2
- Resistència a el foc M-1

Rend.: 1,000 13.500,00 €
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- Humitat limit admissible d'un 15%
- Desnivell màxim de terra en totes direccions més,
menys 2%
- Duresa de la cara superior del tauler compost major
de 2,5 segons UNE 56.534

COST DIRECTE 13.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

15100001P-70 ut Acabat superficial:
Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2.
inclou:
- Repàs i obertura de porus en tota la superfície
escènica.
- Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar
color negre mate.
- Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a
l'aigua.
- Repassos i neteja d'excedents.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

18000000000 pa GESTIÓ DE RESIDUS. Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals.

Rend.: 1,000 3.093,91 €

COST DIRECTE 3.093,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.093,9100

_______________________________________________________________________________________________________________

1G22A301P-71 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb
grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes
de ram de paleta

Rend.: 1,000 2.712,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

3,000      x 21,17366 = 63,52098

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

40,000      x 1,03793 = 41,51720

EG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

376,000      x 0,86202 = 324,11952

EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió

7,000      x 1,17053 = 8,19371
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de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

294,000      x 0,99462 = 292,41828

EG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

86,000      x 1,17822 = 101,32692

EG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

48,000      x 2,52993 = 121,43664

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

1,000      x 3,32737 = 3,32737

EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

1,000      x 7,18242 = 7,18242

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

47,000      x 3,51242 = 165,08374

EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

1,000      x 13,00584 = 13,00584

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

3,000      x 13,38584 = 40,15752

EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu alt, encastada

31,000      x 10,41584 = 322,89104

EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

2,000      x 14,03584 = 28,07168

EG41149H u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 48,43366 = 48,43366

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

11,000      x 10,03584 = 110,39424

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 20,97366 = 20,97366

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

47,000      x 1,96737 = 92,46639

EG482145 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

1,000      x 144,46366 = 144,46366

EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000      x 37,23500 = 74,47000

EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

3,000      x 21,75366 = 65,26098
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perfil DIN

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 21,49366 = 21,49366

EG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

1,000      x 21,96164 = 21,96164

EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

2,000      x 10,26584 = 20,53168

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

6,000      x 15,72742 = 94,36452

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

275,000      x 0,97673 = 268,60075

EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

1,000      x 20,36881 = 20,36881

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

10,000      x 17,66336 = 176,63360

Subtotal: 2.712,67011 2.712,67011

COST DIRECTE 2.712,67011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.712,67011

1G22G300P-72 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb
grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i ajudes de
ram de paleta

Rend.: 1,000 5.355,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

33,000      x 1,17822 = 38,88126

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

19,000      x 10,03584 = 190,68096

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

2,000      x 3,32737 = 6,65474

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

60,000      x 1,96737 = 118,04220

EG482155 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

1,000      x 173,99455 = 173,99455

EG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

175,000      x 2,52993 = 442,73775

EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu alt, encastada

38,000      x 10,41584 = 395,80192
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EG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

533,000      x 0,86202 = 459,45666

EG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

6,000      x 1,30313 = 7,81878

EY02131A u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb
morter de ciment 1:4

31,000      x 6,58076 = 204,00356

EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

56,000      x 1,17053 = 65,54968

EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000      x 37,62500 = 75,25000

EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

3,000      x 14,03584 = 42,10752

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

3,000      x 13,38584 = 40,15752

EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

1,000      x 13,00584 = 13,00584

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

60,000      x 3,51242 = 210,74520

EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

2,000      x 7,18242 = 14,36484

EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

1,000      x 20,36881 = 20,36881

EY011322 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

277,000      x 3,91688 = 1.084,97576

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

65,000      x 3,42795 = 222,81675

EY021312 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

50,000      x 7,67789 = 383,89450

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

50,000      x 1,03793 = 51,89650

EG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

175,000      x 0,99462 = 174,05850

EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

2,000      x 10,26584 = 20,53168

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió

230,000      x 0,97673 = 224,64790
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de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

4,000      x 21,75366 = 87,01464

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 21,49366 = 21,49366

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000      x 20,97366 = 41,94732

EG41149J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 86,02455 = 86,02455

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

6,000      x 15,72742 = 94,36452

EG322164 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

14,000      x 3,07053 = 42,98742

EG134901 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze
mòduls i encastada

1,000      x 24,03164 = 24,03164

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

12,000      x 17,66336 = 211,96032

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

3,000      x 21,17366 = 63,52098

Subtotal: 5.355,78843 5.355,78843

COST DIRECTE 5.355,78843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.355,78843

1P53TVSXP-73 u Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2
preses, formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de
dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..)
protecció normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense
halògens de diferents diàmetres nominals
(20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama,
resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió
320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
-Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari,
col·locat en tub.
-Amplificadors de distribució, atenuadors,
mescladors, elements passius, etc.. necessaris per la
correcte distribució de la senyal de l'habitatge segons

Rend.: 1,000 407,00 €
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plànols.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa
vigent.

COST DIRECTE 407,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

1P53VD0XP-74 u Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses,
formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de
dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..)
protecció normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense
halògens de diferents diàmetres nominals
(20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama,
resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió
320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
-Cable de comunicacions de 8 parells lliure
d'halògens, categoria 6a amb pantalla, col·locat en
tub.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa
vigent.

Rend.: 1,000 723,18 €

COST DIRECTE 723,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 723,1800

_______________________________________________________________________________________________________________

4D1R2222P-75 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal
fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i
muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub,
cavalcament de colzes existents, segellat de junt
entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè
expandit per a reblert de junts i massilla de silicona,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no
inclou la bastida

Rend.: 1,000 151,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7J5141A m Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm
d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

1,000      x 24,16210 = 24,16210

K7J211D1 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

1,000      x 5,31715 = 5,31715

K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,000      x 2,67148 = 8,01444

KJ1Y4200 u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida
horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació

1,000      x 59,82910 = 59,82910

KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

3,000      x 18,17483 = 54,52449
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Subtotal: 151,84728 151,84728

COST DIRECTE 151,84728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,84728

C110401P-76 PA Previsió trasllat d'escomesa elèctrica Rend.: 1,000 530,00 €

COST DIRECTE 530,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

E13060001P-77 u Tasllat del rack de comunicació existent al nou
emplaçament inclós part del cablejat i suportació.
Totalment muntat i comprovat.

Rend.: 1,000 731,00 €

COST DIRECTE 731,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 731,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

E13060002P-78 u Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós
tub i calbejat fins les dues noves presses. Totalment
muntat i comprovat.

Rend.: 1,000 362,00 €

COST DIRECTE 362,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

E4415322P-79 kg Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural
existent en paret a mantenir (escala emergència), en
junta en paret nova. Collat a façana.(PI)

Rend.: 1,000 1,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 22,88000 = 0,34320

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,07000 = 0,30105

Subtotal: 0,64425 0,64425

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680

Subtotal: 0,04680 0,04680

Materials

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,07000 = 1,07000

Subtotal: 1,07000 1,07000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01611

COST DIRECTE 1,77716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77716

E4415325P-80 kg Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a
façana cada 60cm. Acabat pintat igual que
fusteria.(PC)

Rend.: 1,000 1,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,07000 = 0,30105

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 22,88000 = 0,34320

Subtotal: 0,64425 0,64425

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680

Subtotal: 0,04680 0,04680

Materials

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,07000 = 1,07000

Subtotal: 1,07000 1,07000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01611

COST DIRECTE 1,77716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77716

E45A18C4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 93,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 22,51000 = 1,35060

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,80000 = 4,51200

Subtotal: 5,86260 5,86260

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,18000 = 15,51800

Subtotal: 15,51800 15,51800

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 68,27000 = 71,68350
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Subtotal: 71,68350 71,68350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14657

COST DIRECTE 93,21067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,21067

E45A18H4P-81 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 90,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 22,51000 = 1,35060

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,80000 = 4,51200

Subtotal: 5,86260 5,86260

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,18000 = 15,51800

Subtotal: 15,51800 15,51800

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 65,80000 = 69,09000

Subtotal: 69,09000 69,09000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14657

COST DIRECTE 90,61717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,61717

E54ZT78KP-82 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

Rend.: 1,000 17,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

Subtotal: 9,75150 9,75150

Materials

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

0,025      x 14,35000 = 0,35875

B0CHT78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior

1,071      x 6,15000 = 6,58665
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B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,14000 = 0,84000

Subtotal: 7,78540 7,78540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14627

COST DIRECTE 17,68317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,68317

E54ZW14KP-83 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat

Rend.: 1,000 20,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 19,99000 = 2,49875

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750

Subtotal: 8,12625 8,12625

Materials

B0CHT14K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
carener

1,071      x 5,55000 = 5,94405

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

2,000      x 2,72000 = 5,44000

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,14000 = 0,84000

Subtotal: 12,22405 12,22405

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12189

COST DIRECTE 20,47219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,47219

E7C24423P-84 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
50 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix,
de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell preparat amb encaix,
col·locades amb morter adhesiu

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,80000 = 0,75200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 22,51000 = 1,80080

Subtotal: 2,55280 2,55280

Materials

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,5985      x 0,29000 = 0,17357

B7C24420 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 40 mm de gruix, de 50 kPa de tensió a la
compressió, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica,

1,050      x 3,41000 = 3,58050
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amb una cara llisa i cantell preparat amb encaix

Subtotal: 3,75407 3,75407

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03829

COST DIRECTE 6,34516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34516

E7C2A803P-85 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S,
de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis,
col·locades amb morter adhesiu

Rend.: 1,000 14,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 3,19100 3,19100

Materials

B7C22800 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

1,050      x 10,14000 = 10,64700

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,5985      x 0,29000 = 0,17357

Subtotal: 10,82057 10,82057

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04787

COST DIRECTE 14,05944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05944

E7C70101P-86 m2 Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant
procès d'extrussió directe i expansió fisic de cèl·les
tancades i estances que li aportin la consistència
adequada. Gruix material bùtil·lic, 1mm.

Rend.: 1,000 8,77 €

COST DIRECTE 8,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,7700

_______________________________________________________________________________________________________________

E81136D4P-87 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic color a
escollir per la Direcció Facultativa, remolinat i lliscat.

Rend.: 1,000 49,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,840 /R x 22,51000 = 18,90840

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 18,80000 = 7,89600

Subtotal: 26,80440 26,80440
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Materials

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

0,036      x 143,30000 = 5,15880

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,190      x 86,38710 = 16,41355

Subtotal: 21,57235 21,57235

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67011

COST DIRECTE 49,04686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,04686

E89FPBPBP-88 m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 22,51000 = 2,81375

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 19,99000 = 0,29985

Subtotal: 3,11360 3,11360

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 10,50000 = 0,42840

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,0306      x 7,81000 = 0,23899

Subtotal: 0,66739 0,66739

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04670

COST DIRECTE 3,82769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82769

E8K9TH3KP-89 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat.
*TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat
mate. Igual que brancals i llindes de façana.
*CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa
metàl·lica amb doble goteró i amb inclinació única.
Col·locació en mur de façana i badalot escala.

Rend.: 1,000 20,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 19,99000 = 5,99700

Subtotal: 12,75000 12,75000

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

0,050      x 14,35000 = 0,71750

B0CHTH3K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor

1,071      x 5,33000 = 5,70843

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,14000 = 0,84000

Subtotal: 7,26593 7,26593

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19125

COST DIRECTE 20,20718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,20718

E8KA7P25 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2
mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 23,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,241 /R x 23,26000 = 5,60566

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 19,99000 = 2,39880

Subtotal: 8,00446 8,00446

Materials

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,0396      x 2,14000 = 0,08474

B8KA7M26 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2
mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs

1,000      x 11,81000 = 11,81000

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

0,3125      x 12,13000 = 3,79063

Subtotal: 15,68537 15,68537

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12007

COST DIRECTE 23,80990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,80990

E93A14E0P-90 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,80000 = 2,25600

Subtotal: 4,50700 4,50700

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,0105      x 1,01000 = 0,01061
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,042      x 103,03390 = 4,32742

Subtotal: 4,33803 4,33803

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06761

COST DIRECTE 8,91264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,91264

E9JE9300 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat de
raspall, instal·lat en superfície o encastat en
paviments laminats

Rend.: 1,000 298,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,080 /R x 19,99000 = 1,59920

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,080 /R x 22,51000 = 1,80080

Subtotal: 3,40000 3,40000

Materials

B9JE9300 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat de
raspall, per a instal·lació en superfície o encastat en
paviments laminats

1,000      x 295,36000 = 295,36000

Subtotal: 295,36000 295,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05100

COST DIRECTE 298,81100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,81100

EAF9FMARP-91 u Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8
lamel·les fixes d'eix horitzontal de 660 mm d'alçària,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra de 66x305 cm en forma d'arc. Tapeta interior
cega i apertura només en embocadura de conductes
de ventilació. (FMArc).

Rend.: 1,000 650,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

Subtotal: 16,95450 16,95450

Materials

BAF905P2 u Finestra d'alumini anoditzat natural de 4 lamel·les
mòbils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 150x122 cm i
accionament manual

2,922      x 216,66000 = 633,08052
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Subtotal: 633,08052 633,08052

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42386

COST DIRECTE 650,45888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,45888

EAJ1FARCP-92 u Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
practicable, per a un buit d'obra aproximat de 66x305
cm, en forma d'arc classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 640,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

Subtotal: 11,30300 11,30300

Materials

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

0,050      x 14,35000 = 0,71750

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

0,140      x 12,13000 = 1,69820

BAJ111G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

2,9224      x 214,27000 = 626,18265

Subtotal: 628,59835 628,59835

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28258

COST DIRECTE 640,18393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,18393

EAJ117G4F7P-93 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 91x143 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 243,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

Subtotal: 11,30300 11,30300

Materials

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

0,080      x 14,35000 = 1,14800

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

0,250      x 12,13000 = 3,03250

BAJ114G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,3013      x 174,71000 = 227,35012

Subtotal: 231,53062 231,53062

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28258

COST DIRECTE 243,11620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,11620

EAJ137G4F1P-94 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 88x144 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
F1

Rend.: 1,000 384,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

Subtotal: 11,30300 11,30300

Materials

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

0,080      x 14,35000 = 1,14800

BAJ134G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

1,2672      x 291,26000 = 369,08467

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

0,250      x 12,13000 = 3,03250

Subtotal: 373,26517 373,26517
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28258

COST DIRECTE 384,85075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,85075

EAJ137G4F2P-95 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 394,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

Subtotal: 11,30300 11,30300

Materials

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

0,080      x 14,35000 = 1,14800

BAJ134G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

1,300      x 291,26000 = 378,63800

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

0,250      x 12,13000 = 3,03250

Subtotal: 382,81850 382,81850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28258

COST DIRECTE 394,40408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 394,40408

EAJ137G4F3P-96 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 100x146 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana.
F3

Rend.: 1,000 441,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900
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PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

Subtotal: 11,30300 11,30300

Materials

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

0,080      x 14,35000 = 1,14800

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

0,250      x 12,13000 = 3,03250

BAJ134G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

1,460      x 291,26000 = 425,23960

Subtotal: 429,42010 429,42010

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28258

COST DIRECTE 441,00568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,00568

EAJ148G4F41P-97 u Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre
bastiment de base, una fulla abatible, per a un buit
d'obra aproximat de 120x60 cm, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies.

Rend.: 1,000 249,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

Subtotal: 16,95450 16,95450

Materials

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

0,100      x 14,35000 = 1,43500

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

0,290      x 12,13000 = 3,51770

BAJ144G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2
de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

0,720      x 315,90000 = 227,44800

Subtotal: 232,40070 232,40070
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42386

COST DIRECTE 249,77906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,77906

EAJ1A2G4F7P-98 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
41x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

Rend.: 1,000 89,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

Subtotal: 11,30300 11,30300

Materials

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

0,070      x 14,35000 = 1,00450

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

0,220      x 12,13000 = 2,66860

BAJ1A1G4 m2 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89
m2 de superfície, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

0,5863      x 126,08000 = 73,92070

Subtotal: 77,59380 77,59380

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28258

COST DIRECTE 89,17938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,17938

EAJ1AHG4F6P-99 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
214x246 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210
F6

Rend.: 1,000 616,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 23,26000 = 16,28200

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

Subtotal: 19,28050 19,28050
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PARTIDES D'OBRA

Materials

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

0,160      x 14,35000 = 2,29600

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

0,480      x 12,13000 = 5,82240

BAJ1A5G4 m2 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24
m2 de superfície, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

5,2644      x 111,81000 = 588,61256

Subtotal: 596,73096 596,73096

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48201

COST DIRECTE 616,49347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,49347

EAJ1D2G4F6P-100 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 81x2460 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
F6

Rend.: 1,000 380,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

Subtotal: 13,62900 13,62900

Materials

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

0,370      x 12,13000 = 4,48810

BAJ1D2G4 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,9926      x 180,57000 = 359,80378

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

0,130      x 14,35000 = 1,86550

Subtotal: 366,15738 366,15738
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34073

COST DIRECTE 380,12711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 380,12711

EAJ1E3G4F4P-101 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent de 80 i una
full afixe de 40, per a un buit d'obra aproximat de
120x240 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.

Rend.: 1,000 609,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 23,26000 = 16,28200

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

Subtotal: 19,28050 19,28050

Materials

BAJ1E3G4 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

2,880      x 202,32000 = 582,68160

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

0,140      x 14,35000 = 2,00900

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

0,410      x 12,13000 = 4,97330

Subtotal: 589,66390 589,66390

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48201

COST DIRECTE 609,42641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 609,42641

EAJ1H685F5P-102 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla fixe i una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de
220x265 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210.

Rend.: 1,000 968,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,800 /R x 19,99000 = 15,99200

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 23,26000 = 32,56400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 48,55600 48,55600

Materials

BAJ1H585 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 4 a 4,99 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

5,830      x 156,12000 = 910,17960

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

0,520      x 12,13000 = 6,30760

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

0,170      x 14,35000 = 2,43950

Subtotal: 918,92670 918,92670

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,21390

COST DIRECTE 968,69660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 968,69660

EAM2U01PE1P-103 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de
163x250 cm, i vidre lateral fix de 163x250 cm, amb
vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions
PE1

Rend.: 1,000 2.171,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,26000 = 93,04000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 19,99000 = 79,96000

Subtotal: 173,00000 173,00000

Materials

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de
100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

1,000      x 1.994,51000 = 1.994,51000

Subtotal: 1.994,51000 1.994,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,32500

COST DIRECTE 2.171,83500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.171,83500
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PARTIDES D'OBRA

EAM2U01PE2P-104 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de
160x218 cm, i vidre lateral fix de 150x218 cm, amb
vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions
PE2

Rend.: 1,000 2.211,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,26000 = 93,04000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 19,99000 = 79,96000

Subtotal: 173,00000 173,00000

Materials

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de
100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

1,020      x 1.994,51000 = 2.034,40020

Subtotal: 2.034,40020 2.034,40020

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,32500

COST DIRECTE 2.211,72520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.211,72520

EAM2U01PE3P-105 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de
155x256 cm, i vidre lateral fix de 155x256 cm, amb
vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions

Rend.: 1,000 2.327,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 19,99000 = 79,96000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,26000 = 93,04000

Subtotal: 173,00000 173,00000

Materials

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de
100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

1,078      x 1.994,51000 = 2.150,08178

Subtotal: 2.150,08178 2.150,08178
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,32500

COST DIRECTE 2.327,40678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.327,40678

EAM2U01PE4 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de
140x240 cm, i vidre lateral fix de 140x240 cm, amb
vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions
PE4

Rend.: 1,000 2.217,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,26000 = 93,04000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 19,99000 = 79,96000

Subtotal: 173,00000 173,00000

Materials

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de
100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

1,023      x 1.994,51000 = 2.040,38373

Subtotal: 2.040,38373 2.040,38373

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,32500

COST DIRECTE 2.217,70873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.217,70873

EB32TANC1P-106 ut Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB
Subministrament i muntatge de tancament enrotllable
de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec,
mides definides en els plànols, acabat sendzimir,
obertura manual. Fins i tot calaix recollidor folrat, torn,
molls de torsió d'acer temperat, politges circulars,
guies laterals, pany central amb clau de seguretat,
fallada als laterals i accessoris. Elaborat en taller,
amb ajustament i muntatge a l'obra. Totalment muntat
i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei.

Rend.: 1,000 682,09 €

COST DIRECTE 682,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 682,0900

_______________________________________________________________________________________________________________
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EC1BCB4XP-107 m2 Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble
4,4/16Argon/6,6 (36mm), cambra d'aire amb argó,
vidre baix emissiu i amb control solar tot en un, tipus
Ksif Plus GS. Amb les següents característiques:
Pes: 25 kg/m2
Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K.
Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral
7035
TL (transmissió lluminosa): 69%
RL (reflexió lluminosa): 19%
Factor solar g: 0,42
Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba
Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0
Completament instal.lat i segellat.

Rend.: 1,000 102,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,700 /R x 21,87000 = 15,30900

Subtotal: 15,30900 15,30900

Materials

BC1G4925 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent
de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600

1,000      x 87,64000 = 87,64000

Subtotal: 87,64000 87,64000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 15,33333 = 0,00230

Subtotal: 0,00230 0,00230

COST DIRECTE 102,95130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,95130

ED111B31P-108 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 14,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,96000 = 3,59280

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 23,26000 = 8,37360

Subtotal: 11,96640 11,96640

Materials

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,14000 = 1,42500

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,10000 = 1,10000

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000
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Subtotal: 2,54500 2,54500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17950

COST DIRECTE 14,69090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,69090

ED111B51P-109 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 16,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,96000 = 3,59280

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 23,26000 = 8,37360

Subtotal: 11,96640 11,96640

Materials

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 1,85000 = 1,85000

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,75000 = 2,18750

Subtotal: 4,06750 4,06750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17950

COST DIRECTE 16,21340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,21340

ED111B71P-110 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 20,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 23,26000 = 8,37360

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,96000 = 3,59280

Subtotal: 11,96640 11,96640

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 2,79000 = 3,48750

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,14000 = 5,14000

Subtotal: 8,70750 8,70750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17950

COST DIRECTE 20,85340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,85340

ED15G971P-111 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 23,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,160 /R x 19,99000 = 3,19840

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,320 /R x 22,51000 = 7,20320

Subtotal: 10,40160 10,40160

Materials

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,24000 = 0,24000

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 15,82000 = 5,22060

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,28000 = 1,52760

BD13197B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,90000 = 5,46000

Subtotal: 12,44820 12,44820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15602

COST DIRECTE 23,00582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,00582

EE054512P-112 PA Desplaçament de les dues unitats exteriors existents.
Inclou:
- Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits
existents i desconnexió de màquines amb protecció
de boques dels circuits.
- Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels
equips.
Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorìfic sustitutori
del freon R-22.
- Connexionat de tota la instal·lació
- Totalment muntada i connectada.

Rend.: 1,000 1.125,00 €

COST DIRECTE 1.125,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.125,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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EE179900P-113 PA Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de
planta primera i connectant la nova distribució. Inclou
l'omplert del circuit, purgat i posta en marxa de la
instal·lació.

Rend.: 1,000 720,00 €

COST DIRECTE 720,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 720,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

EE3685B1P-114 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent
de 8 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 36,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 23,26000 = 18,60800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 19,96000 = 15,96800

Subtotal: 34,57600 34,57600

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 0,52000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51864

COST DIRECTE 36,13464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,13464

EE36C5B1P-115 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent
de 12 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 44,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,96000 = 19,96000

Subtotal: 43,22000 43,22000

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 0,52000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64830

COST DIRECTE 44,90830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,90830
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EE36D5B1P-116 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent
de 13 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 44,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,96000 = 19,96000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000

Subtotal: 43,22000 43,22000

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 0,52000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64830

COST DIRECTE 44,90830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,90830

EE36G5B1P-117 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent
de 16 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 49,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,100 /R x 23,26000 = 25,58600

A013G000 h Ajudant calefactor 1,100 /R x 19,96000 = 21,95600

Subtotal: 47,54200 47,54200

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 0,52000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71313

COST DIRECTE 49,29513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,29513

EE36J5B1P-118 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent
de 18 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 53,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 23,26000 = 27,91200

A013G000 h Ajudant calefactor 1,200 /R x 19,96000 = 23,95200
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Subtotal: 51,86400 51,86400

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 0,52000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77796

COST DIRECTE 53,68196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,68196

EE36L5B1P-119 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent
de 22 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 53,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 23,26000 = 27,91200

A013G000 h Ajudant calefactor 1,200 /R x 19,96000 = 23,95200

Subtotal: 51,86400 51,86400

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 0,52000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77796

COST DIRECTE 53,68196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,68196

EE36P5B1P-120 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent
de 23 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 58,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,300 /R x 23,26000 = 30,23800

A013G000 h Ajudant calefactor 1,300 /R x 19,96000 = 25,94800

Subtotal: 56,18600 56,18600

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 0,52000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84279

COST DIRECTE 58,06879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,06879

EE42QB42P-121 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 58,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 /R x 19,96000 = 16,96600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,850 /R x 23,26000 = 19,77100

Subtotal: 36,73700 36,73700

Materials

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

0,330      x 9,27000 = 3,05910

BE42QB40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

1,020      x 17,94000 = 18,29880

Subtotal: 21,35790 21,35790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55106

COST DIRECTE 58,64596
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,64596

EE42QE52P-122 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 39,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 19,96000 = 10,97800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 23,26000 = 12,79300

Subtotal: 23,77100 23,77100

Materials

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

0,330      x 8,14000 = 2,68620

BE42QE50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 12,74000 = 12,99480

Subtotal: 15,68100 15,68100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35657

COST DIRECTE 39,80857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,80857

EE42QF42P-123 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 60,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 /R x 19,96000 = 16,96600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,850 /R x 23,26000 = 19,77100

Subtotal: 36,73700 36,73700

Materials

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm
de diàmetre

0,330      x 10,14000 = 3,34620

BE42QF40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

1,020      x 19,88000 = 20,27760

Subtotal: 23,62380 23,62380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55106

COST DIRECTE 60,91186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,91186

EE4ZAM0HP-124 u Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de
planxa d'acer inoxidable, de 1000x1000 mm de
secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
calaix d'obra.*Sombreret de coberta, d'acer pintat
negre, segellat en tot el perímetre, de lames
inclinades antipluja.(V2)

Rend.: 1,000 388,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000

Subtotal: 21,61000 21,61000

Materials

BE4DM0AH u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, amb
lamel·les i antirregolfant, de 1000x1000mm

1,000      x 366,33000 = 366,33000

Subtotal: 366,33000 366,33000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54025

COST DIRECTE 388,48025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,48025

EE4ZGJD4P-125 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer
galvanitzat (Aerospirator) en part superior, segellats i
connectats a conductes interiors, de diàmetre 350
mm, col·locat amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 118,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000

Subtotal: 21,61000 21,61000

Materials

BE4DJD30 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat,
giratori, de 350 mm de diàmetre

1,000      x 96,05000 = 96,05000

Subtotal: 96,05000 96,05000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54025

COST DIRECTE 118,20025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,20025

EE51HP1AP-126 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb
recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment
interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel
ras. Inclou la part proporcional

Rend.: 1,000 29,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 23,26000 = 7,44320

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 19,96000 = 6,38720

Subtotal: 13,83040 13,83040

Materials

BE51HP10 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
planxa d'alumini i recobriment interior de film
d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica<= 0,033 W/mK, resistència tèrmica>=0,75758

1,150      x 11,10000 = 12,76500

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 4,55000 = 2,27500

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 15,31000 15,31000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20746

COST DIRECTE 29,34786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,34786

EEDE11K2P-127 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant VRF, de 25 a 30 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E de 24080
frigories o similar, amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió alta, R410 A, col·locada, eficiencia
energética A

Rend.: 1,000 3.697,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 6,500 /R x 19,96000 = 129,74000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,500 /R x 23,26000 = 151,19000

Subtotal: 280,93000 280,93000

Materials

BEDE11K2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant, de 25 a 30 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
1300 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 3.410,02000 = 3.410,02000

Subtotal: 3.410,02000 3.410,02000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,02325

COST DIRECTE 3.697,97325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.697,97325

EEJT2J22P-128 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de
2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de
panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat
amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de
fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de
17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua
(7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua
(80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i
F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6,
col·locada
Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar.

Rend.: 1,000 4.014,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 23,26000 = 186,08000

A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 19,96000 = 159,68000

Subtotal: 345,76000 345,76000
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Materials

BEJT2J22 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de
2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de
panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat
amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de
fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de
17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua
(7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua
(80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i
F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6

1,000      x 3.663,34000 = 3.663,34000

Subtotal: 3.663,34000 3.663,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,18640

COST DIRECTE 4.014,28640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.014,28640

EEK11D71P-129 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

Rend.: 1,000 90,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

Subtotal: 12,96600 12,96600

Materials

BEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
per a fixar al bastiment

1,000      x 77,11000 = 77,11000

Subtotal: 77,11000 77,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449

COST DIRECTE 90,27049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,27049

EEK11G72P-130 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 700x200
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
recolzada sobre el bastiment

Rend.: 1,000 73,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,96600 12,96600

Materials

BEK11G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
per a recolzar sobre el bastiment

1,000      x 60,60000 = 60,60000

Subtotal: 60,60000 60,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449

COST DIRECTE 73,76049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,76049

EEK11N88P-131 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x400
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

Rend.: 1,000 155,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 19,96000 = 6,98600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

Subtotal: 15,12700 15,12700

Materials

BEK11N88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x225
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a
fixar al bastiment

1,000      x 140,54000 = 140,54000

Subtotal: 140,54000 140,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22691

COST DIRECTE 155,89391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,89391

EEK11NB8P-132 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x800
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

Rend.: 1,000 224,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 19,96000 = 6,98600

Subtotal: 15,12700 15,12700

Materials

BEK11NB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x325
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a
fixar al bastiment

1,000      x 209,25000 = 209,25000
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Subtotal: 209,25000 209,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22691

COST DIRECTE 224,60391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,60391

EEK14QB8P-133 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x900
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb
lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació
de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 302,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,96000 = 7,98400

Subtotal: 17,28800 17,28800

Materials

BEK14QB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació
de cabal tipus corredissa i per a fixar al bastiment

1,000      x 284,91000 = 284,91000

Subtotal: 284,91000 284,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25932

COST DIRECTE 302,45732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,45732

EEK17A3DP-134 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al
bastiment

Rend.: 1,000 29,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

Subtotal: 12,96600 12,96600

Materials

BEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a
fixar al bastiment

1,000      x 16,80000 = 16,80000

Subtotal: 16,80000 16,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449

COST DIRECTE 29,96049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,96049

EEK17D71P-135 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

Rend.: 1,000 65,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800

Subtotal: 12,96600 12,96600

Materials

BEK17D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per
a fixar al bastiment

1,000      x 52,06000 = 52,06000

Subtotal: 52,06000 52,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449

COST DIRECTE 65,22049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,22049

EEK17G72P-136 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x200 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
recolzada sobre el bastiment

Rend.: 1,000 80,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

Subtotal: 12,96600 12,96600

Materials

BEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per
a recolzar sobre el bastiment

1,000      x 66,96000 = 66,96000

Subtotal: 66,96000 66,96000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449

COST DIRECTE 80,12049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,12049

EEKN1DB0P-137 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x400 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 128,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,96000 = 7,98400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

Subtotal: 17,28800 17,28800

Materials

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x400 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 110,60000 = 110,60000

Subtotal: 110,60000 110,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25932

COST DIRECTE 128,14732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,14732

EEKP1101P-138 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb
fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230
V, col·locats a comporta tallafocs

Rend.: 1,000 152,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,96000 = 7,98400

Subtotal: 17,28800 17,28800

Materials

BEKP1100 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb
fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230
V

1,000      x 135,30000 = 135,30000

Subtotal: 135,30000 135,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25932

COST DIRECTE 152,84732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,84732
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EEKP5511P-139 u Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de
planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350
mm d'alçària col·locada entre els conductes

Rend.: 1,000 193,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,96000 = 7,98400

Subtotal: 17,28800 17,28800

Materials

BEKP5510 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm
d'alçària

1,000      x 175,46000 = 175,46000

Subtotal: 175,46000 175,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25932

COST DIRECTE 193,00732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,00732

EEM3A122P-140 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de
100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim
d'aire, col·locat en conducte

Rend.: 1,000 123,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 19,96000 = 15,96800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 23,26000 = 18,60800

Subtotal: 34,57600 34,57600

Materials

BEM3A120 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de
100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim
d'aire, per a instal·lar en conducte

1,000      x 88,01000 = 88,01000

Subtotal: 88,01000 88,01000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,86440

COST DIRECTE 123,45040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,45040

EEMH2H60P-141 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal
nominal de 2500 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm
de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament,
configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada
per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans
d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla
d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament
adiabàtic, col·locada.
Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI

Rend.: 1,000 3.941,88 €
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ELECTRIC, LGH-250RVXT-E o similar.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 19,96000 = 149,70000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 23,26000 = 174,45000

Subtotal: 324,15000 324,15000

Materials

BEMH2H60 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal
nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm
de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament,
configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada
per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans
d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla
d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament
adiabàtic

1,000      x 3.612,87000 = 3.612,87000

Subtotal: 3.612,87000 3.612,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,86225

COST DIRECTE 3.941,88225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.941,88225

EEV32AA1P-142 u Controlador DDC per a regulació i control
d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i
20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat,
model a definir amb els equips instal·lats.

Rend.: 1,000 1.119,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,500 /R x 23,26000 = 104,67000

A013M000 h Ajudant muntador 2,250 /R x 19,99000 = 44,97750

Subtotal: 149,64750 149,64750

Materials

BEV32AA1 u Controlador DDC per a regulació i control
d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i
20 punts d'entrada i sortida

1,000      x 967,68000 = 967,68000

Subtotal: 967,68000 967,68000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24471

COST DIRECTE 1.119,57221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.119,57221

EEZ52310P-143 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador

Rend.: 1,000 41,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

Subtotal: 21,61000 21,61000

Materials

BEZ5H210 u Aixeta monotub per a radiador, termostàtica, preu alt 1,000      x 18,30000 = 18,30000

BEZ5A000 u Purgador per a radiadors, manual 1,000      x 0,20000 = 0,20000

BEZ55000 u Tap amb reducció, preu alt, per a radiador 2,000      x 0,39000 = 0,78000

BEZ52000 u Tap cec, preu alt, per a radiador 2,000      x 0,35000 = 0,70000

Subtotal: 19,98000 19,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32415

COST DIRECTE 41,91415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,91415

EF12LE22P-144 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 64,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,930 /R x 19,99000 = 18,59070

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,930 /R x 23,26000 = 21,63180

Subtotal: 40,22250 40,22250

Materials

BFY11E20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat

1,000      x 1,61000 = 1,61000

BFW11E20 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per
a soldar

0,300      x 32,86000 = 9,85800

B0A71Q00 u Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior 0,200      x 2,08000 = 0,41600

BF12LE00 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

1,020      x 11,94000 = 12,17880
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Subtotal: 24,06280 24,06280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60334

COST DIRECTE 64,88864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,88864

EF5252B7P-145 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre
nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 8,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 23,26000 = 3,25640

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 19,99000 = 2,79860

Subtotal: 6,05500 6,05500

Materials

BFY5A500 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BF525200 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 1,78000 = 1,81560

BFW525B0 u Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,01000 = 0,30300

Subtotal: 2,27860 2,27860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09083

COST DIRECTE 8,42443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,42443

EF5352B7P-146 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre
nominal, de 0,8 de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,145 /R x 23,26000 = 3,37270

A013M000 h Ajudant muntador 0,145 /R x 19,99000 = 2,89855

Subtotal: 6,27125 6,27125

Materials

BFY5A500 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BFW525B0 u Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,01000 = 0,30300
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BF535200 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 2,01000 = 2,05020

Subtotal: 2,51320 2,51320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09407

COST DIRECTE 8,87852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87852

EF599001P-147 ut Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació.
Inclou la part proporcionals de connexions i canonada
de gas, en el cas que sigui necessari. Totalment
montat i connexionat.

Rend.: 1,000 312,00 €

COST DIRECTE 312,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

EF5A52B1P-148 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 20,07000 = 2,00700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600

Subtotal: 4,33300 4,33300

Materials

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 1,38000 = 1,40760

B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,27000 = 0,15120

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 1,43000 = 0,21450

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,99000 = 0,29700

Subtotal: 2,07030 2,07030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06500

COST DIRECTE 6,46830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46830
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EF5A62B1P-149 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 6,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 20,07000 = 2,00700

Subtotal: 4,33300 4,33300

Materials

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 0,90000 = 0,13500

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 1,71000 = 1,74420

B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,27000 = 0,15120

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,43000 = 0,42900

Subtotal: 2,45940 2,45940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06500

COST DIRECTE 6,85740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,85740

EFQ3225KP-150 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 23,26000 = 1,74450

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 19,99000 = 1,49925

Subtotal: 3,24375 3,24375

Materials

BFQ3225A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 0,47000 = 0,47940

BFYQ3010 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 6 mm de
gruix

0,500      x 0,03000 = 0,01500

Subtotal: 0,49440 0,49440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04866

COST DIRECTE 3,78681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78681

EFQ3226KP-151 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 19,99000 = 1,49925

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 23,26000 = 1,74450

Subtotal: 3,24375 3,24375

Materials

BFYQ3010 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 6 mm de
gruix

0,500      x 0,03000 = 0,01500

BFQ3226A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 0,53000 = 0,54060

Subtotal: 0,55560 0,55560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04866

COST DIRECTE 3,84801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,84801

EG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

Rend.: 1,000 21,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600

A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 19,96000 = 1,59680

Subtotal: 3,92280 3,92280

Materials

BG134801 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls
i per a encastar

1,000      x 17,98000 = 17,98000

Subtotal: 17,98000 17,98000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05884

COST DIRECTE 21,96164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,96164

EG134901 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze
mòduls i encastada

Rend.: 1,000 24,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600

A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 19,96000 = 1,59680

Subtotal: 3,92280 3,92280

Materials

BG134901 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb catorze
mòduls i per a encastar

1,000      x 20,05000 = 20,05000

Subtotal: 20,05000 20,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05884

COST DIRECTE 24,03164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,03164

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 15,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800

Subtotal: 12,62800 12,62800

Materials

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,91000 = 2,91000

Subtotal: 2,91000 2,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18942

COST DIRECTE 15,72742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,72742
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EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 17,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,96000 = 2,99400

Subtotal: 14,62400 14,62400

Materials

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,82000 = 2,82000

Subtotal: 2,82000 2,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21936

COST DIRECTE 17,66336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,66336

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,37216

Subtotal: 0,77136 0,77136

Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,19000 = 0,19380

Subtotal: 0,19380 0,19380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01157

COST DIRECTE 0,97673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97673

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,37216

Subtotal: 0,77136 0,77136

Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,25000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01157

COST DIRECTE 1,03793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03793

EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,37216

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920

Subtotal: 0,77136 0,77136

Materials

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,38000 = 0,38760

Subtotal: 0,38760 0,38760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01157

COST DIRECTE 1,17053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17053

EG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,37216

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920

Subtotal: 0,77136 0,77136
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Materials

BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,51000 = 0,52020

Subtotal: 0,52020 0,52020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01157

COST DIRECTE 1,30313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30313

EG3121A2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 8,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 19,96000 = 1,29740

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 23,26000 = 1,51190

Subtotal: 2,80930 2,80930

Materials

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 5,13000 = 5,23260

Subtotal: 5,23260 5,23260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04214

COST DIRECTE 8,08404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08404

EG3125A4P-152 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 25,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 19,96000 = 1,29740

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 23,26000 = 1,51190

Subtotal: 2,80930 2,80930

Materials

BG3125A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 22,29000 = 22,73580



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,73580 22,73580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04214

COST DIRECTE 25,58724
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,58724

EG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,96000 = 0,29940

Subtotal: 0,64830 0,64830

Materials

BG322120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,20000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00972

COST DIRECTE 0,86202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86202

EG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 0,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,96000 = 0,29940

Subtotal: 0,64830 0,64830

Materials

BG322130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,33000 = 0,33660

Subtotal: 0,33660 0,33660
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00972

COST DIRECTE 0,99462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99462

EG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,96000 = 0,29940

Subtotal: 0,64830 0,64830

Materials

BG322140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,51000 = 0,52020

Subtotal: 0,52020 0,52020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00972

COST DIRECTE 1,17822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17822

EG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,96000 = 0,79840

Subtotal: 1,72880 1,72880

Materials

BG322150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,76000 = 0,77520

Subtotal: 0,77520 0,77520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02593

COST DIRECTE 2,52993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52993
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EG322164 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,96000 = 0,79840

Subtotal: 1,72880 1,72880

Materials

BG322160 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,31580 1,31580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02593

COST DIRECTE 3,07053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07053

EG41149H u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 48,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

Subtotal: 8,64400 8,64400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG41149H u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 39,24000 = 39,24000

Subtotal: 39,66000 39,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966

COST DIRECTE 48,43366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,43366
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EG41149J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 86,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

Subtotal: 10,97000 10,97000

Materials

BG41149J u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 74,47000 = 74,47000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 74,89000 74,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16455

COST DIRECTE 86,02455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,02455

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 20,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

Subtotal: 8,64400 8,64400

Materials

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 11,78000 = 11,78000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 12,20000 12,20000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966

COST DIRECTE 20,97366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,97366

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 21,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 8,64400 8,64400

Materials

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 11,98000 = 11,98000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 12,40000 12,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966

COST DIRECTE 21,17366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,17366

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 21,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

Subtotal: 8,64400 8,64400

Materials

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,30000 = 12,30000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000
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Subtotal: 12,72000 12,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966

COST DIRECTE 21,49366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,49366

EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 21,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

Subtotal: 8,64400 8,64400

Materials

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,56000 = 12,56000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 12,98000 12,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966

COST DIRECTE 21,75366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,75366

EG41TOTXP-153 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric
general de distribució en armari metàl·lic tipus Merlin
Guerin serie Prisma o similar per 120 mòduls de
35mm. Amb 10 finestres de 12 mòduls c/u. Contindrà
els automàtics grafiats en esquema elèctric,
interruptor general de 100A IV, 10kA, associat a
proteccions sobretensions permanents i transitòries
CIRPROTECT o similar. Distribuidor de circuits, barra
de coure pel terra, canaleta, i cablejat segons
esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de
sortida i senyalització d'anella amb indicació del
circuit. Plaquesta identificativa del circuit gravada i
ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior
amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat
a fases, neutre i terra, completament montat i provat.
Porta plena amb clau indicatiu de tensió.
Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació
de plaques fotovoltaiques.

Rend.: 1,000 3.126,00 €

COST DIRECTE 3.126,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.126,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 37,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

Subtotal: 12,13300 12,13300

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 24,54000 = 24,54000

Subtotal: 24,92000 24,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18200

COST DIRECTE 37,23500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,23500

EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 37,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

Subtotal: 12,13300 12,13300

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en

1,000      x 24,93000 = 24,93000
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perfil DIN

Subtotal: 25,31000 25,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18200

COST DIRECTE 37,62500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,62500

EG42TOTXP-154 u Subquadre elèctric general en planta primera en
armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar,
amb porta per 72 mòduls de 35mm amb 6 finestres
de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en
esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de
sortida i senyalització d'anella amb indicació del
circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben
fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb
conductor de coure de H07Z1 de color adequat a
fases, neutre i terra, completament muntat i provat.

Rend.: 1,000 1.955,00 €

COST DIRECTE 1.955,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.955,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

EG43TOTXP-155 u Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin
Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24
mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u,
contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric,
interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de
circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat
segons esquema elèctric, amb terminals de punta,
regleta de sortida i senyalització d'anella amb
indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit
gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat
interior amb conductor de coure de H07Z1 de color
adequat a fases, neutre i terra, completament montat
i provat.

Rend.: 1,000 1.211,00 €

COST DIRECTE 1.211,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.211,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

EG44TOTXP-156 u Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari
metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb
porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12
mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en
esquema elèctric, interruptor general de 20A IV,
10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra,
canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb
terminals de punta, regleta de sortida i senyalització
d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta
identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el
seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de
coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i
terra, completament montat i provat.

Rend.: 1,000 1.211,00 €

COST DIRECTE 1.211,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.211,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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EG482145 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 144,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 8,64400 8,64400

Materials

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG482145 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 135,27000 = 135,27000

Subtotal: 135,69000 135,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966

COST DIRECTE 144,46366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,46366

EG482155 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 173,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

Subtotal: 10,97000 10,97000

Materials

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG482155 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 162,44000 = 162,44000

Subtotal: 162,86000 162,86000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16455

COST DIRECTE 173,99455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,99455

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,26000 = 0,46520

Subtotal: 0,86440 0,86440

Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 1,09000 = 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01297

COST DIRECTE 1,96737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96737

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,26000 = 0,46520

Subtotal: 0,86440 0,86440

Materials

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,000      x 2,45000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01297

COST DIRECTE 3,32737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32737

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 10,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,80000 = 3,80000

Subtotal: 3,80000 3,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 10,03584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,03584

EG621194P-157 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

Rend.: 1,000 11,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG621194 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar

1,000      x 5,41000 = 5,41000

Subtotal: 5,41000 5,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 11,64584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64584

EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 10,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 4,03000 = 4,03000

Subtotal: 4,03000 4,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 10,26584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,26584

EG621G94P-158 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

Rend.: 1,000 11,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG621G94 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 11,97584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,97584

EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 14,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

1,000      x 7,80000 = 7,80000

Subtotal: 7,80000 7,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 14,03584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,03584
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EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu alt, encastada

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu alt, per a encastar

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 10,41584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41584

EG63115CP-159 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
marc, preu superior, encastada

Rend.: 1,000 13,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG63115C u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
marc, preu superior, per a encastar

1,000      x 7,32000 = 7,32000

Subtotal: 7,32000 7,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 13,55584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,55584

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 13,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900
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Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000      x 7,15000 = 7,15000

Subtotal: 7,15000 7,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 13,38584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,38584

EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 13,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

1,000      x 6,77000 = 6,77000

Subtotal: 6,77000 6,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 13,00584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,00584

EG641178P-160 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior,
encastat

Rend.: 1,000 16,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG641178 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior,
per a encastar

1,000      x 10,10000 = 10,10000

Subtotal: 10,10000 10,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 16,33584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,33584

EG641AA4P-161 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i
elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2
contactes NA, amb tecla, preu superior, encastat

Rend.: 1,000 25,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 6,14368 6,14368

Materials

BG641AA4 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i
elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2
contactes NA, amb tecla, preu superior, per a encastar

1,000      x 19,05000 = 19,05000

Subtotal: 19,05000 19,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216

COST DIRECTE 25,28584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,28584

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 19,96000 = 0,31936

Subtotal: 1,01716 1,01716

Materials

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,48000 = 2,48000

Subtotal: 2,48000 2,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01526

COST DIRECTE 3,51242
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51242
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EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 7,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 19,96000 = 0,31936

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780

Subtotal: 1,01716 1,01716

Materials

BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

1,000      x 6,15000 = 6,15000

Subtotal: 6,15000 6,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01526

COST DIRECTE 7,18242
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18242

EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 20,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,96000 = 3,65268

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 7,14168 7,14168

Materials

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

1,000      x 12,79000 = 12,79000

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 13,12000 13,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10713

COST DIRECTE 20,36881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36881

EGA21112P-162 u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de
230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà,
encastat

Rend.: 1,000 16,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 5,48500 5,48500



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

Materials

BGA21112 u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de
230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà,
per a encastar

1,000      x 10,62000 = 10,62000

Subtotal: 10,62000 10,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08228

COST DIRECTE 16,18728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,18728

EHV25000P-163 u Detector de presència, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

Rend.: 1,000 60,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

1,000      x 49,88000 = 49,88000

Subtotal: 49,88000 49,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16219

COST DIRECTE 60,85469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,85469

EKK13221P-164 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20
cm, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 9,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

Subtotal: 6,48750 6,48750

Materials

BKK13220 u Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de
20x20 cm

1,000      x 3,07000 = 3,07000

Subtotal: 3,07000 3,07000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09731

COST DIRECTE 9,65481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,65481

EMD2U210P-165 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a
muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima
operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i
tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb
certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6,
col·locat

Rend.: 1,000 39,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 19,99000 = 14,99250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 23,26000 = 17,44500

Subtotal: 32,43750 32,43750

Materials

BMD2U210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a
muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima
operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i
tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb
certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6

1,000      x 6,20000 = 6,20000

Subtotal: 6,20000 6,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48656

COST DIRECTE 39,12406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,12406

EP141224P-166 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de
tipus universal, amb tapa, de preu superior, encastada

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 19,99000 = 2,65867

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 23,26000 = 3,95420

Subtotal: 6,61287 6,61287

Materials

BP141224 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de
tipus universal, amb tapa, de preu superior, per a
encastar

1,000      x 14,74000 = 14,74000

Subtotal: 14,74000 14,74000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09919

COST DIRECTE 21,45206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45206

EP7312F1P-167 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu econòmic, encastada

Rend.: 1,000 27,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 23,26000 = 5,11720

Subtotal: 5,11720 5,11720

Materials

BP7312F1 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu econòmic, per a encastar

1,000      x 22,02000 = 22,02000

Subtotal: 22,02000 22,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07676

COST DIRECTE 27,21396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,21396

EY011322 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,80000 = 0,75200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 22,51000 = 2,70120

Subtotal: 3,45320 3,45320

Maquinària

C200G000 h Màquina de fer regates 0,040 /R x 1,77000 = 0,07080

Subtotal: 0,07080 0,07080

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,67000 = 0,00334

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,11000 = 0,00444

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,11000 = 0,33330

Subtotal: 0,34108 0,34108
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05180

COST DIRECTE 3,91688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91688

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,80000 = 0,75200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 3,00300 3,00300

Maquinària

C200G000 h Màquina de fer regates 0,040 /R x 1,77000 = 0,07080

Subtotal: 0,07080 0,07080

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 103,03390 = 0,30910

Subtotal: 0,30910 0,30910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04505

COST DIRECTE 3,42795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42795

EY01AJUXP-168 PA Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents
en obertura de regates en parets i paviments, amb
mitjans manuals i tapades amb morter de ciment 1:4,
i/o reposició d'enguixat, col.locació de caixetins,
caixes de connexions, formació de forats i passos,
col.locació de sanitaris, etc...

Rend.: 1,000 2.168,00 €

COST DIRECTE 2.168,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.168,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

EY01AJUYP-169 PA Ajudes de paleta a la resta d'industrial Rend.: 1,000 1.380,00 €

COST DIRECTE 1.380,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.380,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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EY021312 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 7,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

Subtotal: 7,50750 7,50750

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,11000 = 0,05555

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0051      x 0,11000 = 0,00056

Subtotal: 0,05778 0,05778

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11261

COST DIRECTE 7,67789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,67789

EY02131A u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb
morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 6,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 6,38200 6,38200

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,001      x 103,03390 = 0,10303

Subtotal: 0,10303 0,10303

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09573

COST DIRECTE 6,58076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58076
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GEB020P-170 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i
paletitzats. Segons el Real Decret 396/2006. El preu
inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

Rend.: 1,000 97,10 €

COST DIRECTE 97,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,1000

_______________________________________________________________________________________________________________

GEC020P-171 m3 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat
de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una
demolició.

Rend.: 1,000 161,16 €

COST DIRECTE 161,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,1600

_______________________________________________________________________________________________________________

K1213251P-172 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 6,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 19,99000 = 3,19840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 23,26000 = 1,86080

Subtotal: 5,05920 5,05920

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 31,64000 = 1,26560

Subtotal: 1,26560 1,26560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07589

COST DIRECTE 6,40069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40069
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K1215250P-173 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

B0Y15250 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

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

K2195D24P-174 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,80000 = 11,28000

Subtotal: 11,28000 11,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16920

COST DIRECTE 11,44920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44920

K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 18,80000 = 2,63200

Subtotal: 2,63200 2,63200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03948

COST DIRECTE 2,67148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67148

K21GEL11P-175 u Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i
telecomunicacions, inclós quadre elèctric, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. S'inclou transport a instal.lació de gestió
de residus, valoritzacó i/o deposició de residus a
dipòsit autoritzat incloses taxes.

Rend.: 1,000 219,66 €

COST DIRECTE 219,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,6600

_______________________________________________________________________________________________________________

K21GU001P-176 u Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic
situats a façana, amb mitjans manuals per a posterior
muntatge

Rend.: 1,000 526,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 12,000 /R x 19,96000 = 239,52000

A012H000 h Oficial 1a electricista 12,000 /R x 23,26000 = 279,12000

Subtotal: 518,64000 518,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,77960

COST DIRECTE 526,41960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 526,41960

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat. Inclòs lloguer i taxes
d'ocupació de via pública.

Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

K2R54269P-177 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,179 /R x 37,71000 = 6,75009

Subtotal: 6,75009 6,75009
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COST DIRECTE 6,75009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75009

K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

K2RA73G1P-178 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,67000 = 23,67000

Subtotal: 23,67000 23,67000

COST DIRECTE 23,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,67000

K43DF444P-179 m2 Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara
interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat
de junts

Rend.: 1,000 50,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

Subtotal: 8,50000 8,50000

Materials

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx
de fusta i poliestirè extruït

1,000      x 3,07000 = 3,07000

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

0,050      x 14,35000 = 0,71750



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

B0CU4400 m2 Panell de fusta, amb cara exterior de tauler aglomerat
hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb
tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix

1,050      x 36,16000 = 37,96800

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,005      x 24,11000 = 0,12055

Subtotal: 41,87605 41,87605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12750

COST DIRECTE 50,50355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,50355

K4LM1A30 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant
d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210
mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes
de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90
cm4

Rend.: 1,000 30,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 19,99000 = 4,79760

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 22,51000 = 2,70120

Subtotal: 7,49880 7,49880

Materials

B4LM1A30 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60
mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

1,020      x 22,20000 = 22,64400

Subtotal: 22,64400 22,64400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11248

COST DIRECTE 30,25528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,25528

K7J211D1 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 5,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650

Subtotal: 3,37650 3,37650

Materials

B7J201D0 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50
mm

1,050      x 1,80000 = 1,89000

Subtotal: 1,89000 1,89000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05065

COST DIRECTE 5,31715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31715

K7J5141A m Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm
d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 24,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 22,51000 = 4,05180

Subtotal: 4,05180 4,05180

Materials

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0504      x 24,11000 = 1,21514

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

1,3125      x 14,35000 = 18,83438

Subtotal: 20,04952 20,04952

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06078

COST DIRECTE 24,16210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,16210

KADG1122PS2P-180 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 215x160 cm, amb
pany i clau i barres antipànics, col·locada. (PS2)

Rend.: 1,000 231,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 22,87000 = 5,71750

Subtotal: 5,71750 5,71750

Materials

BADG1132 u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

2,000      x 112,59000 = 225,18000

Subtotal: 225,18000 225,18000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14294

COST DIRECTE 231,04044
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,04044
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KADG1132PS1P-181 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x83 cm, ambvidre, pany i
clau, col·locada, (PS1).

Rend.: 1,000 118,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 22,87000 = 5,71750

Subtotal: 5,71750 5,71750

Materials

BADG1132 u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

1,000      x 112,59000 = 112,59000

Subtotal: 112,59000 112,59000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14294

COST DIRECTE 118,45044
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,45044

KAV3U001 m2 Finestró de fusta de pi per a envernissar, de 2 fulles
batents, de cares llises de 2cm de gruix de mides
50x140cm, amb ferratges d'acer inoxidable i remarcat
amb perfil en L en tot el contorn.

Rend.: 1,000 256,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,425 /R x 22,92000 = 32,66100

A013A000 h Ajudant fuster 0,064 /R x 20,14000 = 1,28896

Subtotal: 33,94996 33,94996

Materials

BAV3U001 m2 Finestró de fusta de pi per a envernissar, de 2 fulls
batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2,
amb bastiment

1,000      x 188,01000 = 188,01000

BAZG5170 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents,
de preu superior

0,700      x 47,54000 = 33,27800

Subtotal: 221,28800 221,28800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,84875

COST DIRECTE 256,08671
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,08671

KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 19,99000 = 3,59820

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 22,51000 = 8,10360

Subtotal: 11,70180 11,70180

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,14000 = 1,69620

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,19000 = 0,79730

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,66000 = 3,72400

Subtotal: 6,29750 6,29750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17553

COST DIRECTE 18,17483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17483

KJ1Y4200 u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida
horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 59,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 23,26000 = 46,52000

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000

Subtotal: 56,50000 56,50000

Materials

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 7,12000 = 1,74440

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

0,012      x 14,35000 = 0,17220

Subtotal: 1,91660 1,91660

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,41250

COST DIRECTE 59,82910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,82910

L21HUM20P-182 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb
equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a
enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a
una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 48,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000
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Subtotal: 21,61000 21,61000

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 52,50000 = 26,25000

Subtotal: 26,25000 26,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32415

COST DIRECTE 48,18415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,18415

L81R730XP-183 m2 Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en
paret o sostre pla

Rend.: 1,000 18,30 €

COST DIRECTE 18,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,3000

_______________________________________________________________________________________________________________

LD1R2P01P-184 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant
muntat superficialment o desencastat prèviament,
amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre
nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de
dos accessoris

Rend.: 1,000 39,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 23,26000 = 34,89000

Subtotal: 34,89000 34,89000

Materials

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 2,000      x 1,10000 = 2,20000

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 2,000      x 0,02000 = 0,04000

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,500      x 1,14000 = 1,71000

Subtotal: 3,95000 3,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52335

COST DIRECTE 39,36335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,36335

LD1R2P02P-185 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant
muntat superficialment o desencastat prèviament,
amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre
nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de
dos accessoris

Rend.: 1,000 43,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 23,26000 = 34,89000
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Subtotal: 34,89000 34,89000

Materials

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 2,000      x 0,04000 = 0,08000

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,000      x 2,63000 = 5,26000

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,500      x 2,11000 = 3,16500

Subtotal: 8,50500 8,50500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52335

COST DIRECTE 43,91835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,91835

MT42MEE051EP-186 ut Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema
aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant,
i recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas
R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), gamma
City Multi, compatible amb la gamma Hybrid City
Multi, sèrie R2, model PUHY-P650YSNW-A
´´MITSUBISHI ELECTRIC´´ o similar, potència
frigorífica nominal 76 kW (temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), EER = 3,93, SEER = 6,7,
consum elèctric nominal en refrigeració 16,03 kW,
rang de funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 52 ° C,
potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP =
3,53, consum elèctric nominal en calefacció 17,91
kW, rang de funcionament de temperatura de bulb
sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a
15,5 ° C, connectabilitat de fins a 50 unitats interiors
amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i
màxim del 150%, compressor scroll hermèticament
segellat amb control Inverter, 1750x1858x740 mm,
pes 337 kg, pressió sonora 66 dBA, potència sonora
83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total
màxima de canonada frigorífica 1000 m, diferència
màxima d'alçada d'instal·lació 90 m si la unitat
exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 60
m si es troba per sota.

Rend.: 1,000 28.912,00 €

COST DIRECTE 28.912,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.912,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P2140-4RRLP-187 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 22,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32550

COST DIRECTE 22,02550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,02550

P2140-4RRMP-188 u Arrencada de full i bastiment de balconera/porta
exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 22,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32550

COST DIRECTE 22,02550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,02550

P2140-4RRNP-189 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

Subtotal: 10,85000 10,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16275

COST DIRECTE 11,01275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01275

P2140-H8DU u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2
m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració i carrega de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 24,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 21,70000 = 15,19000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,350 /R x 26,46000 = 9,26100

Subtotal: 24,45100 24,45100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36677

COST DIRECTE 24,81777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,81777

P2141-4RRPP-190 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 11,92250 11,92250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17884

COST DIRECTE 12,10134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,10134

P2142-4RMNP-191 m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 21,70000 = 5,85900

Subtotal: 5,85900 5,85900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08789

COST DIRECTE 5,94689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94689

P2142-4RMRP-192 m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

Subtotal: 4,34000 4,34000



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06510

COST DIRECTE 4,40510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40510

P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament
vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 21,70000 = 12,36900

Subtotal: 12,36900 12,36900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18554

COST DIRECTE 12,55454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,55454

P2143-4RQZP-193 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 139,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 22,44000 = 89,76000

Subtotal: 98,44000 98,44000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 15,71000 = 31,42000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 51,15000 = 8,64947

Subtotal: 40,06947 40,06947

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47660

COST DIRECTE 139,98607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,98607

P2143-4RR2P-194 m2 Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 6,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 6,51000 6,51000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09765

COST DIRECTE 6,60765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60765

P2143-4RR5P-195 m Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 6,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 6,51000 6,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09765

COST DIRECTE 6,60765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60765

P2143-H8DFP-196 m2 Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

Subtotal: 7,79700 7,79700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11696

COST DIRECTE 7,91396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91396

P2143-H8DHP-197 m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals,
selecció de material reutilitzable i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

Subtotal: 2,59900 2,59900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03899

COST DIRECTE 2,63799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63799
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P2145-4RRYP-198 u Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 26,42000 = 5,28400

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 11,79400 11,79400

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 6,73000 = 1,34600

Subtotal: 1,34600 1,34600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17691

COST DIRECTE 13,31691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,31691

P2145-4RS0P-199 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 26,42000 = 1,32100

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 23,16000 = 1,15800

Subtotal: 6,81900 6,81900

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 6,73000 = 0,33650

Subtotal: 0,33650 0,33650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10229

COST DIRECTE 7,25779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25779

P214A-HIOBP-200 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés
SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de
ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització
o restauració,amb grau de dificultat alt amb la
intervenció del conservador-restaurador.(PEx)

Rend.: 1,000 59,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0J-0029 h Conservador-restaurador 0,770 /R x 30,00000 = 23,10000

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

0,070 /R x 33,50000 = 2,34500
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A0D-0007 h Manobre 1,540 /R x 21,70000 = 33,41800

Subtotal: 58,86300 58,86300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88295

COST DIRECTE 59,74595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,74595

P214A-HIOCP-201 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
interior de fusta abatible, de fins a 3 m2, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i grau de dificultat baix amb
la intervenció del conservador-restaurador.(PExa)

Rend.: 1,000 29,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

0,035 /R x 33,50000 = 1,17250

A0D-0007 h Manobre 0,770 /R x 21,70000 = 16,70900

A0J-0029 h Conservador-restaurador 0,385 /R x 30,00000 = 11,55000

Subtotal: 29,43150 29,43150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44147

COST DIRECTE 29,87297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,87297

P214A-HIODP-202 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés
SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de
ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització
o restauració,amb grau de dificultat alt amb la
intervenció del conservador-restaurador.(PV1)

Rend.: 1,000 42,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

0,050 /R x 33,50000 = 1,67500

A0J-0029 h Conservador-restaurador 0,550 /R x 30,00000 = 16,50000

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 21,70000 = 23,87000

Subtotal: 42,04500 42,04500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63068

COST DIRECTE 42,67568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,67568
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P214A-HIQY u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor amb grau de dificultat mitjà amb la
intervenció del conservador-restaurador

Rend.: 1,000 172,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 21,70000 = 86,80000

A0J-0029 h Conservador-restaurador 1,000 /R x 30,00000 = 30,00000

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

0,250 /R x 33,50000 = 8,37500

Subtotal: 125,17500 125,17500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 45,65000 = 45,65000

Subtotal: 45,65000 45,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,87763

COST DIRECTE 172,70263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,70263

P214G-78OWP-203 m2 Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 13,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 21,70000 = 13,02000

Subtotal: 13,02000 13,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19530

COST DIRECTE 13,21530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,21530

P214H-8DDS m2 Desmuntatge de fals sostre continu de plaques de
guix laminat existent a mantenir (FTCE), amb mitjans
manuals, numeració, neteja i aplec del material per a
la seva reutilització, amb grau de dificultat alt.

Rend.: 1,000 99,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,400 /R x 21,70000 = 30,38000

A0J-0029 h Conservador-restaurador 2,100 /R x 30,00000 = 63,00000

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

0,140 /R x 33,50000 = 4,69000
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Subtotal: 98,07000 98,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47105

COST DIRECTE 99,54105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,54105

P214I-AKZLP-204 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al
interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Planta Baixa:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix
laminat existent.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix
laminat de 60x60cm existent.
Planta 1:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix
laminat existent.
*Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes +
envoltant biga escenari Sala d'Actes.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix
laminat de 60x60cm existent.

Rend.: 1,000 14,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,650 /R x 21,70000 = 14,10500

Subtotal: 14,10500 14,10500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21158

COST DIRECTE 14,31658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,31658

P214K-CRN0 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques
conformades amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 21,70000 = 13,02000

Subtotal: 13,02000 13,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19530

COST DIRECTE 13,21530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,21530



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

P214K-HJD6P-205 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques
fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta
amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i
protecció amb film dels elements desmuntats, i
càrrega dels paquets sobre camió.

Rend.: 1,000 24,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,050 /R x 21,70000 = 22,78500

Subtotal: 22,78500 22,78500

Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,202      x 6,26000 = 1,26452

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,660      x 0,54000 = 0,35640

Subtotal: 1,62092 1,62092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34178

COST DIRECTE 24,74770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,74770

P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment,
entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 44,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 21,70000 = 32,55000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,350 /R x 26,42000 = 9,24700

Subtotal: 41,79700 41,79700

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,73000 = 2,35550

Subtotal: 2,35550 2,35550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62696

COST DIRECTE 44,77946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,77946

P214O-4RO2P-206 m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta,
graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,079 12,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,100 /R x 25,99000 = 2,40871

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,05561
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Subtotal: 12,46432 12,46432

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18696

COST DIRECTE 12,65128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,65128

P214O-4RO4P-207 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 140,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,375 /R x 21,70000 = 138,33750

Subtotal: 138,33750 138,33750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,07506

COST DIRECTE 140,41256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,41256

P214O-4RODP-208 m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de
formigó, graons i barana metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 0,732 18,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 14,82240

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,100 /R x 25,99000 = 3,55055

Subtotal: 18,37295 18,37295

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27559

COST DIRECTE 18,64854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,64854

P214R-8GWZ m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,022 /R x 21,70000 = 0,47740

Subtotal: 0,47740 0,47740

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0266 /R x 51,15000 = 1,36059
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Subtotal: 1,36059 1,36059

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00716

COST DIRECTE 1,84515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84515

P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 21,70000 = 0,43400

Subtotal: 0,43400 0,43400

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0241 /R x 51,15000 = 1,23272

Subtotal: 1,23272 1,23272

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00651

COST DIRECTE 1,67323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67323

P214T-4RQFP-209 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 21,70000 = 6,29300

Subtotal: 6,29300 6,29300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09440

COST DIRECTE 6,38740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38740

P214T-4RQKP-210 m2 Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 11,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

Subtotal: 10,85000 10,85000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16275

COST DIRECTE 11,01275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01275

P21D0-HBKQP-211 u Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova
ubicació.

Rend.: 1,000 33,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,156 /R x 26,86000 = 31,05016

Subtotal: 31,05016 31,05016

Materials

B61Z-H6AX u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 1,000      x 2,38000 = 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46575

COST DIRECTE 33,89591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,89591

P21D0-HBKRP-212 u Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació
d'aixeta d'abocador muntat superficialment o sobre
aparell sanitari, amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 26,86000 = 6,71500

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,125 /R x 23,04000 = 2,88000

Subtotal: 9,59500 9,59500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14393

COST DIRECTE 9,73893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,73893

P21DB-6PES u Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb
mitjans manuals i aplec de material per a la seva
reutilització o càrrega de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 3,25500 3,25500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04883

COST DIRECTE 3,30383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30383

P21DB-6PEXP-213 u Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans
manuals i aplec de material per a la seva reutilització.

Rend.: 0,909 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,86000 = 14,77448

Subtotal: 14,77448 14,77448

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22162

COST DIRECTE 14,99610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99610

P21DD-HBKFP-214 u Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de
pati, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim i càrrega sobre
camió/contenedor.

Rend.: 1,000 81,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,125 /R x 22,44000 = 25,24500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A0D-0007 h Manobre 0,560 /R x 21,70000 = 12,15200

Subtotal: 42,76900 42,76900

Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,125 /R x 14,92000 = 16,78500

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 43,24000 = 21,62000

Subtotal: 38,40500 38,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64154

COST DIRECTE 81,81554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,81554

P21G0-4RU7P-215 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i
radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 194,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,800 /R x 21,70000 = 104,16000
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A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 26,86000 = 32,23200

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,400 /R x 23,04000 = 55,29600

Subtotal: 191,68800 191,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,87532

COST DIRECTE 194,56332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,56332

P21G1-4RU0P-216 m3 Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 104,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,760 /R x 21,70000 = 103,29200

Subtotal: 103,29200 103,29200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54938

COST DIRECTE 104,84138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,84138

P21GB-CUOD u Desmuntatge per a substitució de centraleta de dades
(RAC o servidor) en quadre elèctric o
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 101,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 26,86000 = 53,72000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 23,04000 = 46,08000

Subtotal: 99,80000 99,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49700

COST DIRECTE 101,29700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,29700

P21GB-CUOF u Desmuntatge per a substitució de sensor per a
instal·lació de regulació, muntat superficialment o en
conducte, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

Subtotal: 5,37200 5,37200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08058

COST DIRECTE 5,45258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45258

P21GD-CULF u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o
unitat compacta de climatització d'expansió directa de
25 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 75,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,500 /R x 26,86000 = 40,29000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,500 /R x 23,04000 = 34,56000

Subtotal: 74,85000 74,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12275

COST DIRECTE 75,97275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,97275

P21GE-CUMN u Arrencada de radiador per aigua, de llargària <= 300
cm, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a
nova ubicació.

Rend.: 1,000 19,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,540 /R x 23,04000 = 12,44160

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,270 /R x 26,86000 = 7,25220

Subtotal: 19,69380 19,69380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29541

COST DIRECTE 19,98921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,98921

P21GE-CUMP u Arrencada de radiador per aigua, de llargària <= 160
cm,amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a
nova ubicació.

Rend.: 1,000 13,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,270 /R x 23,04000 = 6,22080

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,270 /R x 26,86000 = 7,25220

Subtotal: 13,47300 13,47300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20210

COST DIRECTE 13,67510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,67510

P21GG-4RXHP-217 u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans
manuals,per a posterior muntatge a nova ubicació.

Rend.: 0,569 23,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 21,70000 = 22,88225

Subtotal: 22,88225 22,88225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34323

COST DIRECTE 23,22548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,22548

P21GH-HCWTP-218 u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació
muntada superficialment, quadrada, rectangular o
rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 4,02900 4,02900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06044

COST DIRECTE 4,08944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08944

P21GH-HCWXP-219 u Desmuntatge per a substitució de mecanisme
elèctric, muntat superficialment o encastat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 4,02900 4,02900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06044

COST DIRECTE 4,08944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08944

P21GL-HCXO m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica
estesa sobre safates o canals, conductors de coure o
alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o
multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,0555 /R x 26,86000 = 1,49073

Subtotal: 1,49073 1,49073

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02236

COST DIRECTE 1,51309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51309

P21GL-HIRPP-220 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a
façana, amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 26,86000 = 0,80580

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,030 /R x 23,04000 = 0,69120

Subtotal: 1,49700 1,49700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02246

COST DIRECTE 1,51946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51946

P21GN-4RUBP-221 u Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans
manuals i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 15,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

Subtotal: 7,48500 7,48500

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,150 /R x 54,80000 = 8,22000

Subtotal: 8,22000 8,22000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11228

COST DIRECTE 15,81728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,81728

P21GN-4RUFP-222 u Arrencada de llumenera exterior muntada en braç
mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i
recol·locació posterior.

Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 7,48500 7,48500

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,150 /R x 39,85000 = 5,97750

Subtotal: 5,97750 5,97750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11228

COST DIRECTE 13,57478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57478

P21GN-4RUGP-223 u Arrencada de llumenera interior encastada en fals
sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i
recol·locació en nova ubicació.

Rend.: 0,622 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 26,86000 = 2,80691

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 23,04000 = 2,40772

Subtotal: 5,21463 5,21463

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07822

COST DIRECTE 5,29285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,29285

P21GN-4RUJP-224 u Arrencada de llumenera interior suspesa, a una
alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en
nova ubicació.

Rend.: 0,582 4,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 26,86000 = 2,53832

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,055 /R x 23,04000 = 2,17732
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Subtotal: 4,71564 4,71564

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07073

COST DIRECTE 4,78637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,78637

P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una
alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 26,86000 = 1,34300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

Subtotal: 2,49500 2,49500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03743

COST DIRECTE 2,53243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53243

P21GN-4RUMP-225 u Arrencada de llumenera interior de superfície de paret
i sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i
recol·locació en nova ubicació.

Rend.: 0,608 5,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 26,86000 = 2,65066

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,060 /R x 23,04000 = 2,27368

Subtotal: 4,92434 4,92434

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07387

COST DIRECTE 4,99821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99821

P21GP-4RVMP-226 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 249,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 26,86000 = 32,23200

A01-FEPE h Ajudant lampista 3,600 /R x 23,04000 = 82,94400

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 21,70000 = 130,20000

Subtotal: 245,37600 245,37600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,68064

COST DIRECTE 249,05664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,05664

P21GS-4RV2P-227 u Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 14,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 13,99900 13,99900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20999

COST DIRECTE 14,20899
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,20899

P21GS-4RV9P-228 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 15,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 26,86000 = 12,08700

Subtotal: 15,34200 15,34200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23013

COST DIRECTE 15,57213
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,57213

P21GS-4RVE u Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
només d'1 abocador. L'altre abocador es reaprofita
per instal·lar-lo a la cambra de neteja.

Rend.: 1,000 14,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
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Subtotal: 13,99900 13,99900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20999

COST DIRECTE 14,20899
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,20899

P21GS-4RVF u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 13,99900 13,99900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20999

COST DIRECTE 14,20899
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,20899

P21GS-4RVGP-229 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 26,86000 = 14,77300

Subtotal: 16,94300 16,94300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25415

COST DIRECTE 17,19715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,19715

P21GS-4RVJP-230 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 25,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 26,86000 = 21,48800

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
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Subtotal: 24,74300 24,74300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37115

COST DIRECTE 25,11415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,11415

P21Q0-H8E2P-231 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i
retirada sobre camió o contenidor a l'abocador
autoritzat.
*Desmuntatge del mobiliari existent al office de
planta 1.Eliminar pica i mobiliari existent.

Rend.: 0,734 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 14,78202

Subtotal: 14,78202 14,78202

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22173

COST DIRECTE 15,00375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00375

P21Q0-H8E3P-232 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges o sobre camió o
contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica, marc de
vidre i elements de la sala de pintura actual de planta
baixa. Retirada i càrrega sobre camió a l'abocador
autoritzat.

Rend.: 0,734 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 14,78202

Subtotal: 14,78202 14,78202

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22173

COST DIRECTE 15,00375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00375

P21Q0-H8EH u Desmuntatge de campana de 350 kg de pes, com a
màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a
la seva reutilització, sense incloure embalatges

Rend.: 1,000 740,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 10,000 /R x 23,07000 = 230,70000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 26,86000 = 268,60000
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Subtotal: 499,30000 499,30000

Maquinària

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 4,000 /R x 58,39000 = 233,56000

Subtotal: 233,56000 233,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,48950

COST DIRECTE 740,34950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 740,34950

P21Q0-H8EM u Desmuntatge d'element de petit equipament a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges o càrrega sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 5,42500 5,42500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08138

COST DIRECTE 5,50638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50638

P21Q0-H8ENP-233 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*El
desmuntatge del mobiliari i equipaments de la cuina
de planta baixa que es reaprofitin s'hauran de tornar
a muntar a l'office de la planta 1. Redistribució de
pica, cambra frigorífica i armaris provinents de planta
baixa. La resta es pot retirar, càrrega sobre camió a
l'abocador autoritzat.

Rend.: 0,524 21,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 20,70611

Subtotal: 20,70611 20,70611

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31059

COST DIRECTE 21,01670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,01670
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PARTIDES D'OBRA

P21R0-92IBP-234 u Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera. Rend.: 1,000 72,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 26,62000 = 6,92120

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 30,00000 = 7,80000

Subtotal: 14,72120 14,72120

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,260 /R x 3,25000 = 0,84500

C152-003B h Camió grua 0,700 /R x 45,65000 = 31,95500

Subtotal: 32,80000 32,80000

Materials

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,270      x 75,00000 = 20,25000

Subtotal: 24,75000 24,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22082

COST DIRECTE 72,49202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,49202

P312-D4N2P-235 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 102,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 6,51000 6,51000

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,48000 = 15,54800

Subtotal: 15,54800 15,54800

Materials

B06E-115L m3 Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 73,03000 = 80,33300

Subtotal: 80,33300 80,33300
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09765

COST DIRECTE 102,48865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,48865

P312-D4NPP-236 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 102,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 6,51000 6,51000

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,48000 = 15,54800

Subtotal: 15,54800 15,54800

Materials

B06E-115L m3 Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 73,03000 = 80,33300

Subtotal: 80,33300 80,33300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09765

COST DIRECTE 102,48865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,48865

P380-3CP2P-237 kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 25,99000 = 0,18193

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 23,07000 = 0,18456

Subtotal: 0,36649 0,36649

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,34000 = 0,00804

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 1,09092 = 1,09092

Subtotal: 1,09896 1,09896
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00550

COST DIRECTE 1,47095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47095

P44A-43L7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,032 /R x 26,42000 = 0,84544

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,032 /R x 23,16000 = 0,74112

Subtotal: 1,58656 1,58656

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,032 /R x 3,11000 = 0,09952

Subtotal: 0,09952 0,09952

Materials

B44Z-0LY7 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 1,13000 = 1,13000

Subtotal: 1,13000 1,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03966

COST DIRECTE 2,85574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85574

P44C-DP0ZP-238 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

*HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200.
ACER s-275.

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,016 /R x 23,16000 = 0,37056

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,016 /R x 26,42000 = 0,42272

Subtotal: 0,79328 0,79328

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,016 /R x 3,11000 = 0,04976
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,04976 0,04976

Materials

B44Z-0LXO 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 cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,22000 = 1,22000

Subtotal: 1,22000 1,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01983

COST DIRECTE 2,08287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08287

P44C-DP10P-239 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

*Acer B-500S.

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,016 /R x 23,16000 = 0,37056

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,016 /R x 26,42000 = 0,42272

Subtotal: 0,79328 0,79328

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,016 /R x 3,11000 = 0,04976

Subtotal: 0,04976 0,04976

Materials

B44Z-0M10 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 amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,32000 = 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01983

COST DIRECTE 2,18287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18287

P4FF-EH0LP-240 m3 Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara
exterior, i arrebossat en cara interior. En parets noves
d'Escala d'emergència. Acabat amb estuc de cal.
Color a definir per DF en base a 3 mostres. (M4)

Rend.: 1,000 273,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 2,900 /R x 21,70000 = 62,93000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,700 /R x 25,99000 = 148,14300

Subtotal: 211,07300 211,07300

Materials

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

217,360      x 0,19000 = 41,29840

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

0,1619      x 98,99930 = 16,02799

Subtotal: 57,32639 57,32639

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,27683

COST DIRECTE 273,67622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,67622

P4LC-654AP-241 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210
mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes
de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90
cm4, col·locat sobre estructura

Rend.: 1,000 32,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 25,99000 = 3,11880

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 23,07000 = 5,53680

Subtotal: 8,65560 8,65560

Materials

B4L2-FGL2 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i
prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

1,020      x 22,88000 = 23,33760

Subtotal: 23,33760 23,33760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12983

COST DIRECTE 32,12303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,12303

P4Z0-61TGP-242 u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,210 /R x 25,99000 = 5,45790

Subtotal: 5,45790 5,45790

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,053 /R x 3,42000 = 0,18126

Subtotal: 0,18126 0,18126

Materials

B0AP-07IU u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària

1,000      x 3,46000 = 3,46000

Subtotal: 3,46000 3,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08187

COST DIRECTE 9,18103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18103

P540-CV32P-243 m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer
perforat amb un coeficient de perforació de l'11%
galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm
de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm
d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral
de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de
gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica,
impermeabilitzacióamb làmina
LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina
revestiment de la placa d'aïllament, adherida en
calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i
aïllament col·locats amb fixacions mecàniques
*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer
de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de
150mm. La cara interior disposa de microperforacions
de 3mm de diàmetre. El recobriment estàndard ACH
es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de
coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen:
remat laterla contra murs de façana, per formació de
minvells, remat de cumbrera i remats de canal
d'aigües. (CO).

Rend.: 1,000 67,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,560 /R x 25,99000 = 14,55440

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,260 /R x 23,07000 = 5,99820

Subtotal: 20,55260 20,55260

Materials

B0CH2-21F6 m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6
mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 24 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat
amb un coeficient de perforació de l'11% de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

1,100      x 11,69000 = 12,85900

B7C93-0J4L m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 2,5 m2·K/W, amb revestiment
de làmina asfàltica

1,100      x 20,06000 = 22,06600

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,46000 = 1,38000

B712-FGNI m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada

1,100      x 6,65000 = 7,31500
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B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,16000 = 2,64000

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,83000 = 0,24900

Subtotal: 46,50900 46,50900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51382

COST DIRECTE 67,57542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,57542

P540-CV3PP-244 m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer
perforat amb un coeficient de perforació de l'11%
galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm
de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm
d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral
de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de
gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica,
impermeabilitzacióamb làmina
LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina
revestiment de la placa d'aïllament, adherida en
calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i
aïllament col·locats amb fixacions mecàniques
*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer
de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de
80mm. El recobriment estàndard ACH es de poliéster
de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer
prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra
murs de façana, per formació de minvells, remat de
cumbrera i remats de canal d'aigües. (CB).

Rend.: 1,000 67,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,560 /R x 25,99000 = 14,55440

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,260 /R x 23,07000 = 5,99820

Subtotal: 20,55260 20,55260

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,83000 = 0,24900

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,16000 = 2,64000

B7C93-0J4L m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 2,5 m2·K/W, amb revestiment
de làmina asfàltica

1,100      x 20,06000 = 22,06600

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,46000 = 1,38000

B712-FGNI m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada

1,100      x 6,65000 = 7,31500

B0CH2-21F6 m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6
mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 24 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat
amb un coeficient de perforació de l'11% de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

1,100      x 11,69000 = 12,85900

Subtotal: 46,50900 46,50900
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51382

COST DIRECTE 67,57542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,57542

P5Z25-50XAP-245 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 18,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

Subtotal: 14,73600 14,73600

Materials

B0FJ2-0EF u Encadellat ceràmic de 500x300x40 mm 6,9999      x 0,45000 = 3,14996

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

0,0032      x 74,66060 = 0,23891

Subtotal: 3,38887 3,38887

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36840

COST DIRECTE 18,49327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,49327

P5ZJ1-52DNP-246 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i
25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 30,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 14,95050 14,95050

Materials

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,26000 = 1,43000

B5ZJ1-0NKE u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D
125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,000      x 2,77000 = 8,31000

B5ZJ0-0MP2 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 125 mm i 25
cm de desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 4,50000 = 5,84775

Subtotal: 15,58775 15,58775
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,44852

COST DIRECTE 30,98677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,98677

P5ZZB-4SSU u Subministre i col·locació de barret de xemeneia per
extracció aire de ventilació, de peces prefabricades
de formigó, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 109,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 21,70000 = 34,72000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,600 /R x 25,99000 = 41,58400

Subtotal: 76,30400 76,30400

Materials

BDN1-0M3L u Aspirador estàtic de morter de ciment 1,000      x 26,86000 = 26,86000

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

0,021      x 160,26202 = 3,36550

Subtotal: 30,22550 30,22550

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 2,67064

COST DIRECTE 109,20014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,20014

P612A-7BO2P-247 m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de
gres per 1 cara, revocat i impermeabilitzat 1 cara.
Jardinera accés SMC.(M3.1)

Rend.: 1,000 37,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 25,99000 = 18,19300

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 22,44000 = 4,03920

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500

Subtotal: 29,82720 29,82720

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,180 /R x 1,70000 = 0,30600

Subtotal: 0,30600 0,30600

Materials

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

32,100      x 0,18000 = 5,77800

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

0,0362      x 32,12000 = 1,16274
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B011-05ME m3 Aigua 0,0104      x 1,54000 = 0,01602

Subtotal: 6,95676 6,95676

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74568

COST DIRECTE 37,83564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,83564

P612A-7BOVP-248 m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues
cares. Gruix total 11,5cm. Paret de taponament de
buits de portes i finestres.(M3)

Rend.: 1,000 37,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 22,44000 = 4,03920

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 25,99000 = 18,19300

Subtotal: 29,82720 29,82720

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,180 /R x 1,70000 = 0,30600

Subtotal: 0,30600 0,30600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0104      x 1,54000 = 0,01602

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

0,0362      x 32,12000 = 1,16274

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

32,100      x 0,18000 = 5,77800

Subtotal: 6,95676 6,95676

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74568

COST DIRECTE 37,83564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,83564

P6142-57AKP-249 m2 Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat
per cara interior. Gruix total 8,5cm.Paret de
recolzament noves portes (M2.1)

Rend.: 0,773 22,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 21,70000 = 5,05304

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 25,99000 = 12,10401

Subtotal: 17,15705 17,15705

Materials

B0F13-0LM5 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,17000 = 3,82520
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B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

7,9875      x 0,12000 = 0,95850

Subtotal: 4,78370 4,78370

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42893

COST DIRECTE 22,36968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,36968

P6142-57E2P-250 m2 Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm
arrebossat per cara exterior.Gruix total
8,5cm.Reomplert panys façana.(M2)

Rend.: 0,807 25,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 25,99000 = 14,81462

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 5,37794

Subtotal: 20,19256 20,19256

Materials

B0F13-0LM5 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,370      x 0,17000 = 4,31290

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

0,0075      x 89,64300 = 0,67232

Subtotal: 4,98522 4,98522

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50481

COST DIRECTE 25,68259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,68259

P6142-57ENP-251 m2 Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm
arrebossat per cara exterior.Gruix total 5,5cm.
Reomplert panys façana.(M1)

Rend.: 1,000 21,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 25,99000 = 11,95540

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

Subtotal: 16,29540 16,29540

Materials

B0F13-0LM5 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,370      x 0,17000 = 4,31290

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

0,0075      x 89,64300 = 0,67232

Subtotal: 4,98522 4,98522
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40739

COST DIRECTE 21,68801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,68801

P653-8LI2 m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara,
una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de
15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

*Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus
Habito de Placo, de perfils galvanitzats de 70mm,
ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i pl
Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total de
8.5 cm.(E2)

Rend.: 1,000 48,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 25,99000 = 10,13610

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,07000 = 3,22980

Subtotal: 13,36590 13,36590

Materials

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

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060      x 2,70000 = 5,56200

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,150      x 2,63000 = 0,39450

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 7,68000 = 8,14080

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,17000 = 5,32510

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

7,350      x 0,85000 = 6,24750

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

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

0,940      x 0,59000 = 0,55460

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

1,995      x 0,83000 = 1,65585

Subtotal: 35,03435 35,03435
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20049

COST DIRECTE 48,60074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,60074

P653-8LIEP-252 m2 Envà de PYL_SS_10cm.
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito
de Placo, de perfils galvanitzats de 70mm, ànima
plena de Llana de Roca mineral de 60mm i plauqes
Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total de
10 cm.(E1)

Rend.: 1,000 48,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 25,99000 = 10,13610

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,07000 = 3,22980

Subtotal: 13,36590 13,36590

Materials

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

1,995      x 0,83000 = 1,65585

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

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,17000 = 5,32510

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 7,68000 = 8,14080

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060      x 2,70000 = 5,56200

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 0,59000 = 0,55460

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

7,350      x 0,85000 = 6,24750

Subtotal: 35,03435 35,03435

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20049

COST DIRECTE 48,60074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,60074
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P653-8LOLP-253 m2 Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa.
Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm,
ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm. Sense
placa superior. Gruix total 8cm. (E0).

Rend.: 1,000 44,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 25,99000 = 10,13610

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,07000 = 3,22980

Subtotal: 13,36590 13,36590

Materials

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 4,51000 = 9,29060

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

0,940      x 0,59000 = 0,55460

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

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

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

7,350      x 0,85000 = 6,24750

B7C93-0IW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060      x 2,63000 = 5,41780

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

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

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

1,995      x 0,83000 = 1,65585

Subtotal: 30,71485 30,71485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20049

COST DIRECTE 44,28124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,28124

P653-8LOMP-254 m2 Envà de PYL_HH_10cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito
de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena
de Llana de Roca mineral de 60mm i 1 placa
hidròfuga de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total
10cm.(E1.2)

Rend.: 1,000 49,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,07000 = 3,22980

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 25,99000 = 10,13610

Subtotal: 13,36590 13,36590

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800
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B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

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 0,83000 = 1,65585

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

7,350      x 0,85000 = 6,24750

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 6,98000 = 14,37880

B7C93-0IW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060      x 2,63000 = 5,41780

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,150      x 2,63000 = 0,39450

Subtotal: 35,80305 35,80305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20049

COST DIRECTE 49,36944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,36944

P653-8LZ5P-255 m2 Envà de PYL_2HH_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito
de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena
de Llana de Roca mineral de 60mm i 2 plaques
hidròfugues de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total
13cm.(E1.3)

Rend.: 1,000 56,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 3,46050

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

Subtotal: 13,85650 13,85650

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600

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 4,51000 = 18,58120

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B7C93-0IW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060      x 2,63000 = 5,41780

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

1,995      x 0,83000 = 1,65585

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

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 0,59000 = 0,55460
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B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

7,350      x 0,85000 = 6,24750

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,150      x 2,63000 = 0,39450

Subtotal: 42,79545 42,79545

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20785

COST DIRECTE 56,85980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,85980

P653-8LZPP-256 m2 Envà de PYL_HI_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito
de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena
de Llana de Roca mineral 60mm, 1 placa hidròfuga
per la cara interna (office) i 3 plaques ignífugues en la
cara exterior(pas escala emergència). Gruix total
13cm (E4.1)

Rend.: 1,000 66,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 3,46050

Subtotal: 13,85650 13,85650

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

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 0,59000 = 0,55460

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,150      x 2,63000 = 0,39450

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

1,995      x 0,83000 = 1,65585

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060      x 2,70000 = 5,56200

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,120      x 6,91000 = 28,46920

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

7,350      x 0,85000 = 6,24750

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600

Subtotal: 52,82765 52,82765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20785

COST DIRECTE 66,89200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,89200
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P660-73G2P-257 m2 VE-Mampara vestíbul accés CASAL
Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb
perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar,
amb vidre fix laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm
de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600.

Rend.: 1,000 160,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 23,07000 = 8,07450

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 26,86000 = 9,40100

Subtotal: 17,47550 17,47550

Materials

B661-1KOE m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix,
amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

1,000      x 142,86000 = 142,86000

Subtotal: 142,86000 142,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26213

COST DIRECTE 160,59763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,59763

P660-73GA m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta
revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai
interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i
remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió
sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat del perímetre dels
taulers, col·locada

Rend.: 1,000 71,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 26,86000 = 9,40100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 23,07000 = 8,07450

Subtotal: 17,47550 17,47550

Materials

B661-1KOA m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta
revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai
interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i
remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió
sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers

1,000      x 53,70000 = 53,70000

Subtotal: 53,70000 53,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26213

COST DIRECTE 71,43763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,43763

P660-73GBP-258 m2 Subministre i col·locació de mampara de dutxa
frontal,composta per un vidre fixe+porta abatible de
6mm de gruix. Mides: 82cm d'amplada x 200cm
d'alçada.Inclou doble asa metàl·lica i tractament
anticalç.

Rend.: 0,055 462,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 23,07000 = 146,80909

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 26,86000 = 170,92727

Subtotal: 317,73636 317,73636

Materials

B661-1KOC m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de
gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

1,000      x 140,39000 = 140,39000

Subtotal: 140,39000 140,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,76605

COST DIRECTE 462,89241
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 462,89241

P660-73GEP-259 m2 Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb
perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar,
amb porta abatible de vidre amb clau i maneta inox
mate antienganxaments incorporada. Vidre laminar
de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600. S'incorporarà un vinil entre 90 i 160cm
d'alçada, a definir dsseny per la propietat.(MP)

Rend.: 1,000 160,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 23,07000 = 8,07450

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 26,86000 = 9,40100

Subtotal: 17,47550 17,47550

Materials

B661-1KOE m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix,
amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

1,000      x 142,86000 = 142,86000
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Subtotal: 142,86000 142,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26213

COST DIRECTE 160,59763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,59763

P662-6YAE u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació

Rend.: 1,000 274,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 23,07000 = 9,22800

Subtotal: 19,62400 19,62400

Materials

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

2,000      x 105,41000 = 210,82000

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

Subtotal: 254,86000 254,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29436

COST DIRECTE 274,77836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,77836

P7C22-E0BJP-260 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
150 kPa de tensió a la compressió, de 100 mm de
gruix, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb
cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix,
col·locades amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 26,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 3,68400 3,68400

Materials
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B7C26-FGR m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de
gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 2,85
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell preparat amb encaix

1,050      x 20,53000 = 21,55650

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

0,3003      x 4,42000 = 1,32733

Subtotal: 22,88383 22,88383

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05526

COST DIRECTE 26,62309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,62309

P7C40-5NZKP-261 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres,
col·locat amb fixacions mecàniques

*Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en
caixes de persiana. Gruix de 8cm.(AL)

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

Subtotal: 3,68400 3,68400

Materials

B7C90-0JBZ m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres

1,050      x 3,76000 = 3,94800

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,46000 = 1,38000

Subtotal: 5,32800 5,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05526

COST DIRECTE 9,06726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06726

P7C47-DFIP m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162,
de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <=
0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W,
amb paper kraft-alumini, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 10,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 21,70000 = 0,86800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,99000 = 2,07920

Subtotal: 2,94720 2,94720
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Materials

B7C44-0JJC m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb paper
kraft-alumini

1,050      x 7,13000 = 7,48650

Subtotal: 7,48650 7,48650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04421

COST DIRECTE 10,47791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47791

P7CR1-5ZNCP-262 m2 Enllistonat acústic.
Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell
d'enllistonat de fusta, acústic, muntat sobre base de
feltre acústic negree, de 9mm de gruix. El panell té un
gruix de 22mm, incloent lames i feltre, Acabat
panel·lat sobre frontal de boca d'escenari i sòcol de
prosceni, i en paret inclinada d'accés a sala. (R4)

Rend.: 1,000 148,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,500 /R x 23,07000 = 11,53500

Subtotal: 24,53000 24,53000

Materials

B7CP2-15TT m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i
prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana
mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa
perforada 0,75 mm

1,050      x 118,08000 = 123,98400

Subtotal: 123,98400 123,98400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36795

COST DIRECTE 148,88195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,88195

P7Z3-FHSO m Element separador amb tira de poliestirè expandit, de
150 kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de
gruix i 100 mm d'amplària, col·locada amb morter
adhesiu

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,013 /R x 21,70000 = 0,28210

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,025 /R x 25,99000 = 0,64975

Subtotal: 0,93185 0,93185

Materials

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

0,1197      x 0,29000 = 0,03471
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B7C26-FGX m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de
gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, d'1,7
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

0,1103      x 12,25000 = 1,35118

Subtotal: 1,38589 1,38589

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01398

COST DIRECTE 2,33172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33172

P824-3QY5P-263 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior,
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 39,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 9,96700 9,96700

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 22,79000 = 25,06900

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

4,9028      x 0,63000 = 3,08876

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,90000 = 0,63450

Subtotal: 28,79226 28,79226

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24918

COST DIRECTE 39,00844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,00844

P824-3RERP-264 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària
>3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 42,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 25,99000 = 9,09650

A0D-0007 h Manobre 0,233 /R x 21,70000 = 5,05610

Subtotal: 14,15260 14,15260
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Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

4,9028      x 0,63000 = 3,08876

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,90000 = 0,63450

B0FG2-0GL m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular
o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 22,09000 = 24,29900

Subtotal: 28,02226 28,02226

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35382

COST DIRECTE 42,52868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,52868

P8311-9KGNP-265 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat llis a jardinera accés SMC, llargària entre 115 i
125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN
12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable,
rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Rend.: 1,000 77,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,100 /R x 25,99000 = 28,58900

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 21,70000 = 11,93500

Subtotal: 40,52400 40,52400

Materials

B053-1VF7 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris

0,3105      x 0,90000 = 0,27945

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 4,000      x 0,32000 = 1,28000

B837-1PJR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic
premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25
kg/m2 de massa superficial, acabat llis color
estàndard, de designació BIa segons norma UNE-EN
14411

1,020      x 19,73000 = 20,12460

B094-06TT kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma
UNE-EN 12004

7,350      x 1,61000 = 11,83350

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

2,100      x 1,39000 = 2,91900

Subtotal: 36,43655 36,43655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60786

COST DIRECTE 77,56841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,56841
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P83EC-95I8P-266 m2 Tradossat directe / omega + PYL S 15
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de
Placo, directe sobre omega a parament existent, i
placa Standard de 1,5cm. Gruix total 3cm.(E3).

Rend.: 1,000 29,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 23,07000 = 2,30700

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,355 /R x 25,99000 = 9,22645

Subtotal: 11,53345 11,53345

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

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

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

1,030      x 7,49000 = 7,71470

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 36 mm d'amplària

3,500      x 0,77000 = 2,69500

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

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària

0,950      x 0,74000 = 0,70300

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

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,43000 = 0,37538

Subtotal: 18,21498 18,21498

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17300

COST DIRECTE 29,92143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,92143

P83EC-9634 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la
cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa
superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

Rend.: 1,000 44,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,425 /R x 25,99000 = 11,04575

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,07000 = 3,22980
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Subtotal: 14,27555 14,27555

Materials

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

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,43000 = 0,37538

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

0,950      x 0,88000 = 0,83600

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

3,500      x 1,02000 = 3,57000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

1,030      x 7,33000 = 7,54990

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

1,000      x 4,51000 = 4,51000

B7C93-0IW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,622 m2·K/W

1,030      x 3,30000 = 3,39900

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

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

0,940      x 0,59000 = 0,55460

Subtotal: 30,03448 30,03448

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21413

COST DIRECTE 44,52416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,52416

P83EC-97KE m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 400
mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

Rend.: 1,000 32,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,415 /R x 25,99000 = 10,78585

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 23,07000 = 2,99910

Subtotal: 13,78495 13,78495

Materials

B7C93-0IT3 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix

1,030      x 2,47000 = 2,54410

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

0,470      x 0,59000 = 0,27730
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B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,43000 = 0,37538

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària

0,950      x 0,74000 = 0,70300

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,17000 = 5,32510

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

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 36 mm d'amplària

3,500      x 0,77000 = 2,69500

Subtotal: 18,36948 18,36948

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20677

COST DIRECTE 32,36120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,36120

P83EC-97KFP-267 m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 S
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de
Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de
Llana de Roca mineral 60mm i placa Standard de
1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2)

Rend.: 1,000 33,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,415 /R x 25,99000 = 10,78585

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 23,07000 = 2,99910

Subtotal: 13,78495 13,78495

Materials

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 36 mm d'amplària

3,500      x 0,77000 = 2,69500

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

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària

0,950      x 0,74000 = 0,70300

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,17000 = 5,32510

B7C93-0ITH m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 0,88235 m2·K/W

1,030      x 3,30000 = 3,39900

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

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,43000 = 0,37538
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B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

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

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

Subtotal: 19,22438 19,22438

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20677

COST DIRECTE 33,21610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,21610

P83EC-97KLP-268 m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 H
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de
Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de
Llana de Roca mineral 60mm i placa Hidrófuga de
1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2.2)

Rend.: 1,000 34,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 23,07000 = 2,99910

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,415 /R x 25,99000 = 10,78585

Subtotal: 13,78495 13,78495

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

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

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,43000 = 0,37538

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària

0,950      x 0,74000 = 0,70300

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 36 mm d'amplària

3,500      x 0,77000 = 2,69500

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 7,68000 = 7,91040

B7C93-0IT3 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix

1,030      x 2,47000 = 2,54410

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

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

0,470      x 0,59000 = 0,27730

Subtotal: 20,95478 20,95478

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20677

COST DIRECTE 34,94650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,94650
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P846-9JN9P-269 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

*Cel ras continu de plaques de cartró guix
hidròfugues, tipus Fermacell o similar, fixat a
subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres
on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat
llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a
3 mostres. (FTC)

Rend.: 1,000 34,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 23,07000 = 9,22800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

Subtotal: 19,62400 19,62400

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

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

1,030      x 6,98000 = 7,18940

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 4,69000 = 4,69000

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

1,890      x 0,04000 = 0,07560

Subtotal: 14,24798 14,24798

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29436

COST DIRECTE 34,16634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,16634

P846-9JNBP-270 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim.

*Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus
Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer
galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat
pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a
definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres.
(FTC)

Rend.: 1,000 31,62 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 23,07000 = 9,22800

Subtotal: 19,62400 19,62400

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 4,69000 = 4,69000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

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

1,030      x 4,51000 = 4,64530

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

1,890      x 0,04000 = 0,07560

Subtotal: 11,70388 11,70388

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29436

COST DIRECTE 31,62224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,62224

P84J-9JQXP-271 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult
format per perfils principals amb forma de T invertida
de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ral registrable de plaques de guix laminat
hidròfugues, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de
Knauf o similar. (FTRH)

Rend.: 0,886 46,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 26,86000 = 6,97269

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,230 /R x 23,07000 = 5,98883

Subtotal: 12,96152 12,96152

Materials

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 2,70000 = 2,78100

B84I-0P88 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell
rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN

1,030      x 29,68000 = 30,57040
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13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al
foc A2-s1, d0

Subtotal: 33,35140 33,35140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19442

COST DIRECTE 46,50734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,50734

P84J-9JRJP-272 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat
amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5
mm de gruix amb classe d'absorció acústica C
segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable
amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per
perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm
de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat
fonoabsorbents, A2-S1, D0, junta oculta, tipus
THERMATEX Acoustic de Knauf o similar. (FTRF)

Rend.: 1,000 57,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,230 /R x 23,07000 = 5,30610

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 26,86000 = 6,17780

Subtotal: 11,48390 11,48390

Materials

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 2,70000 = 2,78100

B84I-0P8K m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat amb perforacions agrupades i
vel, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat ( D)
segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi
l'entramat ocult i amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654, i
reacció al foc A2-s1, d0

1,030      x 41,97000 = 43,22910

Subtotal: 46,01010 46,01010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17226

COST DIRECTE 57,66626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,66626
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P84J-9JRYP-273 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult
format per perfils principals amb forma de T invertida
de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta
oculta, tipus ECOMIN Filigran de KNAUF o similar.
(FTR)

Rend.: 1,000 45,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,230 /R x 23,07000 = 5,30610

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 26,86000 = 6,17780

Subtotal: 11,48390 11,48390

Materials

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 2,70000 = 2,78100

B84I-0P88 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell
rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN
13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al
foc A2-s1, d0

1,030      x 29,68000 = 30,57040

Subtotal: 33,35140 33,35140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17226

COST DIRECTE 45,00756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00756

P84O-AHFCP-274 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini
i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat

*Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat
de 120x60.

Rend.: 1,000 54,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
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Subtotal: 11,31300 11,31300

Materials

B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

1,000      x 43,14000 = 43,14000

Subtotal: 43,14000 43,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16970

COST DIRECTE 54,62270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,62270

P87B-5VI6P-275 m2 Raspallat manual de restes de pintat en parament
vertical

Rend.: 1,000 6,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 6,51000 6,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16275

COST DIRECTE 6,67275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67275

P894-4V9AP-276 m2 Pintat de barana escala SMC, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat.

Rend.: 1,000 23,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 25,99000 = 14,81430

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,055 /R x 23,07000 = 1,26885

Subtotal: 16,08315 16,08315

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 12,48000 = 2,80051

B896-0P0H kg Pintura partícules metàl·liques 0,4386      x 10,88000 = 4,77197

Subtotal: 7,57248 7,57248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24125

COST DIRECTE 23,89688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,89688
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P89C-392B m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura
sintètica, amb dues capes d'imprimació sintètica
Indeterminat i dues d'acabat

Rend.: 1,000 21,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /R x 23,07000 = 1,38420

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 25,99000 = 15,85390

Subtotal: 17,23810 17,23810

Materials

B8Z6-0P2L kg Imprimació sintètica 0,204      x 12,20000 = 2,48880

B896-0P0N kg Pintura sintètica, per a exteriors 0,255      x 5,93000 = 1,51215

Subtotal: 4,00095 4,00095

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25857

COST DIRECTE 21,49762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,49762

P89C-392GP-277 m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente
EI 15 (299 micres) i aplicació d'una mà de
imprimación segelladora de dos components, a base
de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris.

Rend.: 1,903 15,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 25,99000 = 10,51618

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,075 /R x 23,07000 = 0,90922

Subtotal: 11,42540 11,42540

Materials

B8Z6-0P2L kg Imprimació sintètica 0,204      x 12,20000 = 2,48880

B896-0P0N kg Pintura sintètica, per a exteriors 0,255      x 5,93000 = 1,51215

Subtotal: 4,00095 4,00095

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17138

COST DIRECTE 15,59773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,59773

P89E-4VV7P-278 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 20,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 25,99000 = 13,51480

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 23,07000 = 1,15350
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Subtotal: 14,66830 14,66830

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 12,48000 = 2,54592

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,26000 = 3,12630

Subtotal: 5,67222 5,67222

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22002

COST DIRECTE 20,56054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,56054

P89G-43U3 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 16,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 23,07000 = 0,92280

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 25,99000 = 10,13610

Subtotal: 11,05890 11,05890

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,25000 = 0,63750

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 12,26000 = 4,25177

Subtotal: 4,88927 4,88927

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16588

COST DIRECTE 16,11405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,11405

P89H-4V7L 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 9,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

Subtotal: 2,82970 2,82970

Materials

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 9,33000 = 0,93300

B896-0P0O kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,357      x 10,41000 = 3,71637

Subtotal: 6,58337 6,58337
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04245

COST DIRECTE 9,45552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45552

P89I-4V8JP-279 m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb
pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora
i dues d'acabat.RAL pintura interiors hortizontal
general blanc RAL 9010 o similar.

Rend.: 1,000 7,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 25,99000 = 3,24875

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,07000 = 0,34605

Subtotal: 3,59480 3,59480

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B896-0P0Q kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 0,510      x 6,42000 = 3,27420

Subtotal: 3,92445 3,92445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05392

COST DIRECTE 7,57317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57317

P89I-4V8KP-280 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb
pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora
i dues d'acabat. RAL pintura interiors vertical general
blanc RAL 9010 o similar. Excepció parets caixa
interior escenari i sala taula de so que seràn de color
NEGRE ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret
accés vestíbul, paret escala i vestíbul SMC i frontal
de banys i portes de banys a la planta primera
pendent de definir color en obra en base a 3 mostres.

Rend.: 1,000 6,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

Subtotal: 2,82970 2,82970

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B896-0P0Q kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 0,510      x 6,42000 = 3,27420

Subtotal: 3,92445 3,92445
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04245

COST DIRECTE 6,79660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79660

P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 25,99000 = 3,24875

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,07000 = 0,34605

Subtotal: 3,59480 3,59480

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 % 0,05392

COST DIRECTE 5,42872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,42872

P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

Subtotal: 2,82970 2,82970

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 2,84000 = 1,12975

Subtotal: 1,78000 1,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04245

COST DIRECTE 4,65215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65215
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P89J-4UDXP-281 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
Indeterminat i dues d'acabat

Rend.: 1,000 11,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 23,07000 = 0,46140

Subtotal: 5,65940 5,65940

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 12,48000 = 2,54592

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,26000 = 3,12630

Subtotal: 5,67222 5,67222

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08489

COST DIRECTE 11,41651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41651

P8A1-45XV m2 Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

Rend.: 1,000 14,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 25,99000 = 10,13610

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 23,07000 = 0,92280

Subtotal: 11,05890 11,05890

Materials

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

B8A1-0P13 kg Vernís sintètic 0,255      x 6,90000 = 1,75950

Subtotal: 2,79450 2,79450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16588

COST DIRECTE 14,01928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,01928

P8M1-HCHVP-282 m2 Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat
mate.
*Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8
mm de gruix, 90 cm de desenvolupament com a
màxim, amb 2 plecs, per a remat vertical de façana,
col·locat amb fixacions mecàniques o soldat, i
segellat. (R3)
*Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini
d'1,5 mm de gruix, d'alumini anoditzat RAL s/plànols
(darrere cartelleria SMC).(R3)

Rend.: 1,000 141,14 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 25,99000 = 15,59400

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 21,70000 = 13,02000

Subtotal: 28,61400 28,61400

Materials

B44Z-0LZP 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 cargols i galvanitzat

47,100      x 2,38000 = 112,09800

Subtotal: 112,09800 112,09800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42921

COST DIRECTE 141,14121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,14121

P930-B3HCP-283 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 86,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 22,44000 = 3,59040

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 21,70000 = 10,41600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 25,99000 = 4,15840

Subtotal: 18,16480 18,16480

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 24,64000 = 3,94240

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 4,29000 = 0,68640

Subtotal: 4,62880 4,62880

Materials

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 60,86000 = 63,90300

Subtotal: 63,90300 63,90300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27247

COST DIRECTE 86,96907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,96907
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P93M-3G12P-284 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
8 cm, amb xarxat de 20x20cm amb diàmetre de 6,
abocat amb bomba. Solera escenari, amb malla
electrosoldad i filtre acústic a impacte.

Rend.: 0,489 34,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 3,18896

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 21,70000 = 5,32515

Subtotal: 8,51411 8,51411

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,060 /R x 155,48000 = 19,07730

Subtotal: 19,07730 19,07730

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

0,103      x 70,56000 = 7,26768

Subtotal: 7,26768 7,26768

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12771

COST DIRECTE 34,98680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,98680

P93M-3G13P-285 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
8 cm, amb xarxat de 6cm cada 20, abocat amb
bomba. Solera recrescut rampa i replà escales noves,
sobre envanets i rasilles cada 60cm.

Rend.: 0,464 36,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 3,36078

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 21,70000 = 5,61207

Subtotal: 8,97285 8,97285

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,060 /R x 155,48000 = 20,10517

Subtotal: 20,10517 20,10517

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

0,103      x 70,56000 = 7,26768

Subtotal: 7,26768 7,26768
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13459

COST DIRECTE 36,48029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,48029

P93M-3G1RP-286 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15cm, amb xarxat de 15x15cm diametre 8, abocat
amb bomba. Solera nova sota façana.

Rend.: 0,472 35,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 3,30381

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 21,70000 = 5,51695

Subtotal: 8,82076 8,82076

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,060 /R x 155,48000 = 19,76441

Subtotal: 19,76441 19,76441

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

0,103      x 70,56000 = 7,26768

Subtotal: 7,26768 7,26768

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13231

COST DIRECTE 35,98516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,98516

P9D5-35WFP-287 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115
peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antilliscant en marxapeus
d'accessos, portes i balconeres. (PAV4).

Rend.: 1,000 59,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,750 /R x 25,99000 = 19,49250

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

Subtotal: 24,75750 24,75750

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 28,05000 = 28,61100
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B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,63000 = 4,41221

Subtotal: 34,30571 34,30571

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37136

COST DIRECTE 59,43457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,43457

P9D5-363HP-288 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115
peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada
10cm, en rampa d'accés i interior. (PAV3).

Rend.: 1,000 56,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,750 /R x 25,99000 = 19,49250

Subtotal: 24,75750 24,75750

Materials

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,29000 = 2,03102

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,34000 = 0,48450

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 28,05000 = 28,61100

Subtotal: 31,12652 31,12652

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37136

COST DIRECTE 56,25538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,25538

P9D5-3642P-289 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu
superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte ciment. A
definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV2).

Rend.: 1,000 49,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,99000 = 11,69550

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

Subtotal: 16,96050 16,96050

Materials

B094-06TO kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,84000 = 5,88294

B0FG2-0GO m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 24,27000 = 24,75540

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

Subtotal: 31,92084 31,92084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25441

COST DIRECTE 49,13575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,13575

P9D5-3643 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu
superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Rend.: 1,000 49,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,99000 = 11,69550

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

Subtotal: 16,96050 16,96050

Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B0FG2-0GO m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 24,27000 = 24,75540

B094-06TO kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,84000 = 5,88294

Subtotal: 31,92084 31,92084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25441

COST DIRECTE 49,13575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,13575



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888).

Rend.: 1,000 42,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 25,99000 = 15,59400

A0D-0007 h Manobre 0,035 /R x 21,70000 = 0,75950

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 23,07000 = 5,53680

Subtotal: 21,89030 21,89030

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,63000 = 4,41221

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

1,040      x 13,60000 = 14,14400

Subtotal: 19,83871 19,83871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32835

COST DIRECTE 42,05736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,05736

P9D5-364LP-290 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu
superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir
per la propietat en base a 3 mostres. (PAV1).

Rend.: 1,000 49,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,99000 = 11,69550

Subtotal: 16,96050 16,96050

Materials

B0FG2-0GO m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 24,27000 = 24,75540

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B094-06TO kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,84000 = 5,88294
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Subtotal: 31,92084 31,92084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25441

COST DIRECTE 49,13575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,13575

P9E1-DMY2P-291 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
*Paviment de vorera a refer (PAV9).

Rend.: 1,000 32,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,360 /R x 21,70000 = 7,81200

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,540 /R x 25,99000 = 14,03460

Subtotal: 21,84660 21,84660

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 16,67000 = 0,74848

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,040      x 6,64000 = 6,90560

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

0,0031      x 104,05000 = 0,32256

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 77,03072 = 2,35714

Subtotal: 10,34918 10,34918

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32770

COST DIRECTE 32,52348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,52348

P9J1-6YSH m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base
de PVC, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 60,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,030 /R x 23,07000 = 0,69210

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 25,99000 = 0,77970

Subtotal: 1,47180 1,47180

Materials

B9J0-1MY5 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base
de PVC

1,100      x 53,58000 = 58,93800

Subtotal: 58,93800 58,93800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02208

COST DIRECTE 60,43188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,43188

P9J4-9ET3P-292 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat
antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou
marc perimetral d'acer inoxidable.
*Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat.
Inclou marc perimetral del pelfut.(PAV5).

Rend.: 1,000 280,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,080 /R x 23,07000 = 1,84560

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,080 /R x 25,99000 = 2,07920

Subtotal: 3,92480 3,92480

Materials

B9J3-28DB m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat
antilliscant, per a instal·lació encastat al paviment

1,000      x 276,55000 = 276,55000

Subtotal: 276,55000 276,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05887

COST DIRECTE 280,53367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,53367

P9S1-AJ8P m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu,
d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat,
col·locat soldat

Rend.: 1,000 89,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,660 /R x 26,40000 = 17,42400

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,330 /R x 23,16000 = 7,64280

Subtotal: 25,06680 25,06680

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,660 /R x 3,11000 = 2,05260

Subtotal: 2,05260 2,05260

Materials

B0CH9-0E3 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 6 mm de gruix, Indeterminat

1,030      x 60,57000 = 62,38710

Subtotal: 62,38710 62,38710
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37600

COST DIRECTE 89,88250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,88250

P9U8-4ZA2P-293 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Sòcol gres imitació ciment.

Rend.: 1,000 10,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,024 /R x 23,07000 = 0,55368

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 25,99000 = 3,11880

Subtotal: 3,67248 3,67248

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

0,525      x 0,63000 = 0,33075

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,90000 = 0,09009

B9U7-0JAV m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària

1,020      x 6,08000 = 6,20160

Subtotal: 6,62244 6,62244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05509

COST DIRECTE 10,35001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,35001

P9U8-4ZA3P-294 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Sòcol marbre.

Rend.: 1,000 10,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 25,99000 = 3,11880

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,024 /R x 23,07000 = 0,55368

Subtotal: 3,67248 3,67248

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

0,525      x 0,63000 = 0,33075

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,90000 = 0,09009

B9U7-0JAV m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària

1,020      x 6,08000 = 6,20160
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Subtotal: 6,62244 6,62244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05509

COST DIRECTE 10,35001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,35001

P9U8-4ZA4 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Sòcol marbre.

Rend.: 1,000 10,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 25,99000 = 3,11880

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,024 /R x 23,07000 = 0,55368

Subtotal: 3,67248 3,67248

Materials

B9U7-0JAV m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària

1,020      x 6,08000 = 6,20160

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,90000 = 0,09009

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

0,525      x 0,63000 = 0,33075

Subtotal: 6,62244 6,62244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05509

COST DIRECTE 10,35001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,35001

P9U8-4ZASP-295 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
*Sòcol gres imitació fusta.

Rend.: 1,000 10,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,024 /R x 23,07000 = 0,55368

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 25,99000 = 3,11880

Subtotal: 3,67248 3,67248

Materials

B9U7-0JAV m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària

1,020      x 6,08000 = 6,20160

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

0,525      x 0,63000 = 0,33075

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,90000 = 0,09009
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Subtotal: 6,62244 6,62244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05509

COST DIRECTE 10,35001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,35001

PA16-6142P-296 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta
interior corredera de mides 2.00x2.50m, per a la seva
restauració a taller, pintat de porta i col·locació amb
reblert dels forats, reajustat i aplomat.(P14)

Rend.: 0,762 171,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 26,46000 = 72,92126

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,100 /R x 25,99000 = 71,62598

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 21,70000 = 9,39764

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,330 /R x 23,25000 = 10,06890

Subtotal: 164,01378 164,01378

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,050      x 1,36000 = 0,06800

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 255,22000 = 1,02088

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

0,020      x 77,98980 = 1,55980

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,006      x 118,84100 = 0,71305

Subtotal: 3,36173 3,36173

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,10034

COST DIRECTE 171,47585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,47585

PA21-5QE2 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de
fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x210 cm, amb bastiment de base
d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas
80cm. Porta amb clau. (P6)

Rend.: 1,000 200,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P8A1-45XV m2 Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,000      x 14,01928 = 28,03856

PAP6-370C u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i
200 cm d'alçària

0,714      x 42,57955 = 30,40180
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PAN2-36WB u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

0,714      x 20,38000 = 14,55132

PAZ7-4XHX m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

6,714      x 4,74430 = 31,85323

PAQ5-37OK u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure,
per a envernissar, de cares llises i estructura interior
de fusta, col·locada

0,714      x 134,05447 = 95,71489

Subtotal: 200,55980 200,55980

COST DIRECTE 200,55980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,55980

PA21-5QEY m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de
fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x210 cm, amb bastiment de base
d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas
80cm. Porta amb clau. (P3)

Rend.: 1,000 200,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAZ7-4XHX m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

6,714      x 4,74430 = 31,85323

PAQ5-37OK u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure,
per a envernissar, de cares llises i estructura interior
de fusta, col·locada

0,714      x 134,05447 = 95,71489

PAP6-370C u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i
200 cm d'alçària

0,714      x 42,57955 = 30,40180

P8A1-45XV m2 Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,000      x 14,01928 = 28,03856

PAN2-36WB u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

0,714      x 20,38000 = 14,55132

Subtotal: 200,55980 200,55980

COST DIRECTE 200,55980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,55980
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PA21-5QF0P-297 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a
un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, simple
superficial amb guia vista.(P7)

Rend.: 1,000 244,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAZ7-4XHX m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

2,810      x 4,74430 = 13,33148

PAP7-3785 u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari,
amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de
roure per a envernissar amb alts i baixos per a una
llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 92,01454 = 37,54193

P8A1-45XV m2 Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,000      x 14,01928 = 28,03856

PAQ1-51JD u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,408      x 375,19900 = 153,08119

PAN1-36WU u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 29,43000 = 12,00744

Subtotal: 244,00060 244,00060

COST DIRECTE 244,00060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,00060

PA21-5QF1 m2 Porta interior de fusta, acabat lámina hidòfuga a les 2
cares, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li
per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, amb
bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de
fusta. m2 de buit d'obra.
*Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina
hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau desbloquejable
des del exterior.(Portes de lavabos)(P1).

Rend.: 1,000 210,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAP7-378C u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari,
amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de
sapel·li per a envernissar amb alts i baixos per a una
llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 76,88054 = 31,36726

P8A1-45XV m2 Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,000      x 14,01928 = 28,03856

PAQ1-51JE u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,408      x 312,91900 = 127,67095

PAN1-36WU u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 29,43000 = 12,00744
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PAZ7-4XI1 m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

2,810      x 4,07230 = 11,44316

Subtotal: 210,52737 210,52737

COST DIRECTE 210,52737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,52737

PA21-5QF2P-298 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a
un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, simple
superficial amb guia vista. (P8)

Rend.: 1,000 244,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P8A1-45XV m2 Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,000      x 14,01928 = 28,03856

PAP7-3785 u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari,
amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de
roure per a envernissar amb alts i baixos per a una
llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 92,01454 = 37,54193

PAQ1-51JD u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,408      x 375,19900 = 153,08119

PAN1-36WU u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 29,43000 = 12,00744

PAZ7-4XHX m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

2,810      x 4,74430 = 13,33148

Subtotal: 244,00060 244,00060

COST DIRECTE 244,00060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,00060

PA21-5QF3 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a
un buit d'obra aproximat de 200x250 cm, simple
superficial amb guia vista. (P14)

Rend.: 1,000 244,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAP7-3785 u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari,
amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de
roure per a envernissar amb alts i baixos per a una
llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 92,01454 = 37,54193

P8A1-45XV m2 Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,000      x 14,01928 = 28,03856
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PAQ1-51JD u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,408      x 375,19900 = 153,08119

PAN1-36WU u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 29,43000 = 12,00744

PAZ7-4XHX m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

2,810      x 4,74430 = 13,33148

Subtotal: 244,00060 244,00060

COST DIRECTE 244,00060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,00060

PAM1-H96A u Porta d'entrada corredera automàtica de vidre sense
emmarcat, amb apertura lateral dreta, amb sistema
de bloqueig en apertura en cas d'incendi. Amb
cèl·lula de detecció per obertura. Tipus Manusa o
similar. Ample total 326cm. Alt total 250cm (inclòs
motorització). Alt aproximat porta 235cm. (PE1)

Rend.: 1,000 2.199,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,86000 = 107,44000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 23,07000 = 92,28000

Subtotal: 199,72000 199,72000

Materials

BAM0-H6K9 u Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de
100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

1,000      x 1.994,51000 = 1.994,51000

Subtotal: 1.994,51000 1.994,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,99300

COST DIRECTE 2.199,22300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.199,22300

PAM2-H7K4P-299 m2 Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de
90-100cm només vidre emmarcada en alumini
muntada sobre marc de porta d'alumini anoditzat o
lacatge subjecte a estructura d'alumini de la mampara
amb cargols d'acer autorroscants. Anirà proveïda de
rivet de goma de doble duresa per a evitar
contraccions i dilatacions, aconseguint un bon
amortiment i aïllament acústic adequat. Fulla de porta
amb vidre butiral (5+5) transparent emmarcada en
alumini estructural anoditzat o lacatge, de secció (40
x 50) mm, suportada sobre 3 o 4 frontisses de
seguretat acer inox. Manilla i pany acer inox amb
bombi europeu. Guillotina inferior per a bon ajust a

Rend.: 1,000 303,37 €



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

paviment.(PV)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000

A01-FEPA h Ajudant vidrier 1,000 /R x 22,87000 = 22,87000

Subtotal: 48,12000 48,12000

Materials

BAM2-H5DA m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid,
trempada, de 10 mm de gruix amb una fulla batent,
amb fixacions mecàniques

1,000      x 254,05000 = 254,05000

Subtotal: 254,05000 254,05000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20300

COST DIRECTE 303,37300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,37300

PAN1-36WU u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 29,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN2-0WO6 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

1,000      x 29,43000 = 29,43000

Subtotal: 29,43000 29,43000

COST DIRECTE 29,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43000

PAN2-36WB u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 20,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN3-0U0P u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

1,000      x 20,38000 = 20,38000

Subtotal: 20,38000 20,38000
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COST DIRECTE 20,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,38000

PAP2-37B5 u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, per a
una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 230 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 45,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAP2-0WS6 u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a
una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm
d'alçària

1,000      x 45,95000 = 45,95000

Subtotal: 45,95000 45,95000

COST DIRECTE 45,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,95000

PAP6-370C u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i
200 cm d'alçària

Rend.: 1,000 42,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 26,46000 = 13,23000

Subtotal: 13,23000 13,23000

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,055      x 1,36000 = 0,07480

BAZ1-0ZA3 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per
a envernissar

5,400      x 5,36000 = 28,94400

Subtotal: 29,01880 29,01880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33075

COST DIRECTE 42,57955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,57955

PAP7-3785 u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari,
amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de
roure per a envernissar amb alts i baixos per a una
llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 92,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,530 /R x 26,46000 = 40,48380

Subtotal: 40,48380 40,48380

Materials

BAZ1-0ZA3 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per
a envernissar

9,400      x 5,36000 = 50,38400

B0AK-07AS kg Clau acer 0,099      x 1,36000 = 0,13464

Subtotal: 50,51864 50,51864

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01210

COST DIRECTE 92,01454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,01454

PAP7-378C u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari,
amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de
sapel·li per a envernissar amb alts i baixos per a una
llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 76,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,530 /R x 26,46000 = 40,48380

Subtotal: 40,48380 40,48380

Materials

BAZ1-0ZA5 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de sapel·li
per a envernissar

9,400      x 3,75000 = 35,25000

B0AK-07AS kg Clau acer 0,099      x 1,36000 = 0,13464

Subtotal: 35,38464 35,38464

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01210

COST DIRECTE 76,88054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,88054

PAQ1-51JD u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Rend.: 1,000 375,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 3,620 /R x 26,46000 = 95,78520

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,159 /R x 23,25000 = 3,69675

Subtotal: 99,48195 99,48195

Materials

BAQ0-FFJF u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure
per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
40 cm d'alçària

2,000      x 30,53000 = 61,06000
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BAQ0-FFGU u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure
per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
190 cm d'alçària

2,000      x 66,54000 = 133,08000

BAS0-0ZER u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu superior

1,000      x 79,09000 = 79,09000

Subtotal: 273,23000 273,23000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,48705

COST DIRECTE 375,19900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,19900

PAQ1-51JE u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Rend.: 1,000 312,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 3,620 /R x 26,46000 = 95,78520

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,159 /R x 23,25000 = 3,69675

Subtotal: 99,48195 99,48195

Materials

BAQ0-FFK3 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li
per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
40 cm d'alçària

2,000      x 22,36000 = 44,72000

BAS0-0ZEQ u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu alt

1,000      x 68,77000 = 68,77000

BAQ0-FFHI u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li
per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
190 cm d'alçària

2,000      x 48,73000 = 97,46000

Subtotal: 210,95000 210,95000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,48705

COST DIRECTE 312,91900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,91900

PAQ2-4UH2P-300 u P10-Armari Sala de juntes 2
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar.
Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment
a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de
fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de
16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de
8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º.
Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes
estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la
col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris.
Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en

Rend.: 1,000 97,06 €
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armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors
de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.00x0.20m.
2 tapetes laterals de 0.18x3.20m.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

1,000      x 62,01000 = 62,01000

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 10,96000 = 10,96000

Subtotal: 72,97000 72,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 97,06447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,06447

PAQ2-4UH3P-301 u P11-Armari Sala Activitats-Jocs
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar.
Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment
a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de
fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de
16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de
8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º.
Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes
estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la
col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris.
Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors
de 0.60x0.50m no).Fons armaris: 60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris
principals)
6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m.
1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50

Rend.: 1,000 97,06 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

1,000      x 62,01000 = 62,01000

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 10,96000 = 10,96000

Subtotal: 72,97000 72,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 97,06447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,06447

PAQ2-4UH4P-302 u P12-Armari Sala Pintura
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar.
Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment
a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de
fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de
16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de
8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º.
Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes
estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la
col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris.
Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

Rend.: 1,000 97,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 10,96000 = 10,96000

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

1,000      x 62,01000 = 62,01000

Subtotal: 72,97000 72,97000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 97,06447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,06447

PAQ2-4UH5P-303 u P12-Armari Sala Coordinació
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar.
Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment
a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de
fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de
16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de
8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º.
Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes
estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la
col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris.
Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

Rend.: 1,000 97,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

1,000      x 62,01000 = 62,01000

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 10,96000 = 10,96000

Subtotal: 72,97000 72,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 97,06447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,06447

PAQ2-4UH6P-304 u P12-Armari Sala Informática
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar.
Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment
a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de
fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de
16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de
8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º.
Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes
estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la

Rend.: 1,000 97,06 €
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col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris.
Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.60x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

1,000      x 62,01000 = 62,01000

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 10,96000 = 10,96000

Subtotal: 72,97000 72,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 97,06447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,06447

PAQ2-4UH7P-305 u P13-Armari Sala Gran Polivalent
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar.
Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment
a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de
fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de
16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de
8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º.
Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes
estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la
col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris.
Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m.Armaris de fons
60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris
principals).
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m

Rend.: 1,000 97,06 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

1,000      x 62,01000 = 62,01000

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 10,96000 = 10,96000

Subtotal: 72,97000 72,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 97,06447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,06447

PAQ2-4UH8P-306 u Armaris vestidors
Armari modular, de melamina, amb portes de fusta
melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de
16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de
8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º,
amb perforació en laterlas per graduació en alçada.
Tiradors rodons de inox mate.Mides: 1.00x2.30m

Rend.: 0,111 290,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 7,95946

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 203,81351

Subtotal: 211,77297 211,77297

Materials

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

1,000      x 62,01000 = 62,01000

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 10,96000 = 10,96000

Subtotal: 72,97000 72,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,29432

COST DIRECTE 290,03729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,03729
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PAQ2-4UHV u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta, de 30 mm
de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró,
de 50 cm d'amplària i 230 cm d'alçària

Rend.: 1,000 88,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 10,96000 = 10,96000

BAQ0-FFC4 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

1,000      x 53,88000 = 53,88000

Subtotal: 64,84000 64,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 88,93447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,93447

PAQ2-4UHWP-307 u P10-Armari Sala de juntes 1
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar.
Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment
a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de
fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de
16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de
8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º.
Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes
estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la
col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris.
Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en
armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors
de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.60x0.20m.

Rend.: 1,000 97,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 10,96000 = 10,96000

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

1,000      x 62,01000 = 62,01000
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Subtotal: 72,97000 72,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 97,06447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,06447

PAQ5-37OK u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure,
per a envernissar, de cares llises i estructura interior
de fusta, col·locada

Rend.: 1,000 134,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAS0-0ZFM u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu superior

1,000      x 34,56000 = 34,56000

BAQ3-0Y9K u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

1,000      x 75,40000 = 75,40000

Subtotal: 109,96000 109,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 134,05447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,05447

PAQA-BFXWP-308 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 70x 200 cm, amb galze per a vidre, acabat
superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada.
*Porta corredissa simple per dins mur (P9).

Rend.: 1,000 206,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 26,46000 = 31,75200

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,060 /R x 23,25000 = 1,39500

Subtotal: 33,14700 33,14700

Materials

BAQ7-2Q16 u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 70x 200 cm, amb galze per a vidre amb
acabat lacat

1,000      x 82,81000 = 82,81000

BAZ2-2QCW u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 70x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla

1,000      x 74,43000 = 74,43000

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu alt

1,000      x 14,91000 = 14,91000
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Subtotal: 172,15000 172,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,82868

COST DIRECTE 206,12568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,12568

PAQB-B6L2P-309 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas
80cm. Porta amb clau.Tapetes laterals en brancals i
frontals en cara exterior. Dins la sala sense tapetes
frontals. (P6)

Rend.: 1,000 275,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 26,46000 = 39,69000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 23,25000 = 1,74375

Subtotal: 41,43375 41,43375

Materials

BAQ8-2P5H u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 210,57000 = 210,57000

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

1,000      x 22,62000 = 22,62000

Subtotal: 233,19000 233,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62151

COST DIRECTE 275,24526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,24526

PAQB-B6L9P-310 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas
90cm. Porta amb clau. (P2)

Rend.: 1,000 275,25 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 26,46000 = 39,69000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 23,25000 = 1,74375

Subtotal: 41,43375 41,43375

Materials

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

1,000      x 22,62000 = 22,62000

BAQ8-2P5B u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 210,57000 = 210,57000

Subtotal: 233,19000 233,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62151

COST DIRECTE 275,24526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,24526

PAQB-B6LFP-311 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina
hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau desbloquejable
des del exterior.(Portes de lavabos)(P1).

Rend.: 1,000 244,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 23,25000 = 1,74375

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 26,46000 = 39,69000

Subtotal: 41,43375 41,43375

Materials

BAQ8-2P5F u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 179,98000 = 179,98000

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

1,000      x 22,62000 = 22,62000

Subtotal: 202,60000 202,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62151

COST DIRECTE 244,65526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,65526

PAQB-B6LLP-312 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas
80cm. Porta amb clau. (P3)

Rend.: 1,000 275,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 26,46000 = 39,69000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 23,25000 = 1,74375

Subtotal: 41,43375 41,43375

Materials

BAQ8-2P5H u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 210,57000 = 210,57000

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

1,000      x 22,62000 = 22,62000

Subtotal: 233,19000 233,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62151

COST DIRECTE 275,24526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,24526

PAQB-B6N1P-313 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a
un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de
pas 167cm. (P5)

Rend.: 1,000 381,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,100 /R x 23,25000 = 2,32500

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 26,46000 = 52,92000

Subtotal: 55,24500 55,24500

Materials

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

1,000      x 22,62000 = 22,62000

BAQ8-2P6B u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a
un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 302,60000 = 302,60000

Subtotal: 325,22000 325,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82868

COST DIRECTE 381,29368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 381,29368

PAS2-5R92P-314 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 90x210 cm, preu superior,
col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de
pas 90cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P4)

Rend.: 0,297 315,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,375 /R x 26,40000 = 33,33333

Subtotal: 33,33333 33,33333

Materials

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 100x205 cm, preu superior

1,000      x 280,84000 = 280,84000

Subtotal: 280,84000 280,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,83333

COST DIRECTE 315,00666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,00666

PAS2-5R93P-315 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles
batents, per a una llum de 140x240 cm, preu
superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de
pas 140cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P16)

Rend.: 0,048 492,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,375 /R x 26,40000 = 206,25000

Subtotal: 206,25000 206,25000
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Materials

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 100x205 cm, preu superior

1,000      x 280,84000 = 280,84000

Subtotal: 280,84000 280,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,15625

COST DIRECTE 492,24625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 492,24625

PAS2-5R96P-316 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 80x210 cm, preu superior,
col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de
pas 80cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P3)

Rend.: 1,000 290,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,375 /R x 26,40000 = 9,90000

Subtotal: 9,90000 9,90000

Materials

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 100x205 cm, preu superior

1,000      x 280,84000 = 280,84000

Subtotal: 280,84000 280,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24750

COST DIRECTE 290,98750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,98750

PAV7-AHEXP-317 u Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de
finestres situades a la sala d'actes, enrotllable de fins
a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de
diàmetre, col·locat.

Rend.: 1,000 182,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 8,05800 8,05800

Materials

BAV0-1P35 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de
fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de
diàmetre

1,000      x 174,47000 = 174,47000

Subtotal: 174,47000 174,47000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20145

COST DIRECTE 182,72945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,72945

PAV8-6Y99 m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de
PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 62,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,206 /R x 23,07000 = 4,75242

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,206 /R x 26,86000 = 5,53316

Subtotal: 10,28558 10,28558

Materials

BAV4-2ITJ m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de
PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

1,000      x 51,60000 = 51,60000

Subtotal: 51,60000 51,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25714

COST DIRECTE 62,14272
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,14272

PAV8-6Y9AP-318 m2 Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment
de finestres, tipus POLYSCREEN 473 o similar, de
Bandalux. Teixit white sand o similar. Preparat per
motoritzar i accionament amb comandament en
finestres de sala d'actes, a excepció de les finestres
de planta baixa que aniràn amb corda (sense motor).

Rend.: 1,000 104,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,237 /R x 23,07000 = 5,46759

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,237 /R x 26,86000 = 6,36582

Subtotal: 11,83341 11,83341

Materials

BAV4-2ITK m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de
PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini

1,000      x 92,81000 = 92,81000

Subtotal: 92,81000 92,81000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29584

COST DIRECTE 104,93925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,93925

PAZ2-BTI2 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de
suport i a la porta

Rend.: 1,000 77,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 23,07000 = 13,84200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,86000 = 16,11600

Subtotal: 29,95800 29,95800

Materials

BAZ3-2V70 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 47,49000 = 47,49000

Subtotal: 47,49000 47,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44937

COST DIRECTE 77,89737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,89737

PAZ2-BTIMP-319 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de
suport i a la porta. (P7 i P8)

Rend.: 1,000 77,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 23,07000 = 13,84200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,86000 = 16,11600

Subtotal: 29,95800 29,95800

Materials

BAZ3-2V70 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 47,49000 = 47,49000

Subtotal: 47,49000 47,49000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44937

COST DIRECTE 77,89737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,89737

PAZ3-B6JMP-320 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
*Palanca antipànic (P5).

Rend.: 1,000 625,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 26,86000 = 32,23200

Subtotal: 32,23200 32,23200

Materials

BAZ6-2P4R u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125

1,000      x 592,59000 = 592,59000

Subtotal: 592,59000 592,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48348

COST DIRECTE 625,30548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 625,30548

PAZ7-4XHX m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 4,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 26,46000 = 1,16424

Subtotal: 1,16424 1,16424

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,010      x 1,36000 = 0,01360

BAZA-0Z9R m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 3,38000 = 3,54900

Subtotal: 3,56260 3,56260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01746

COST DIRECTE 4,74430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74430
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PAZ7-4XI1 m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 4,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 26,46000 = 1,16424

Subtotal: 1,16424 1,16424

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,010      x 1,36000 = 0,01360

BAZA-0Z9V m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 2,74000 = 2,87700

Subtotal: 2,89060 2,89060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01746

COST DIRECTE 4,07230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07230

PB11-DIZZP-321 m Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer
inoxidable, collada a muret o soldada a perfils amb
pipes 10-12mm inox. (B2)

Rend.: 1,000 300,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 26,40000 = 10,56000

Subtotal: 15,19200 15,19200

Materials

BB11-0XQ8 m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000      x 282,70000 = 282,70000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,99000 = 1,98000

Subtotal: 284,68000 284,68000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37980

COST DIRECTE 300,25180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,25180
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PB11-DJ05P-322 m Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer
inoxidable, separada 40mm de muret i col·locada a
65cm i a 90cm (doble passamà) collada a muret cada
2m mitjançant suport tipus pipes, amb embellidors
circulars. (B1)

Rend.: 1,000 327,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 26,40000 = 10,56000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200

Subtotal: 15,19200 15,19200

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,99000 = 1,98000

BB11-0XQE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000      x 309,55000 = 309,55000

Subtotal: 311,53000 311,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37980

COST DIRECTE 327,10180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,10180

PB11-H83VP-323 m Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana
amb passamans de 40mm diàmetre d'acer inoxidable
soldada mitjançant pipa a cada muntant. Muntant
90-100cm de pletina acer per pintar rectangular de
40x10mm, un muntant cada 100cm. Barrots entre
travessers de 10mm diàmetre, d'acer per pintar.
Travesser superior i travesser inferior a una alçada
de 10cm màxim de paviment, per protecció lateral, de
40x10cm muntat soldat a biga de suport d'escala o
lateralment mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha
de quedar vista) i amb 3-4 cargols inserits 10cm.(B3)

Rend.: 1,000 255,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 25,25000 = 12,62500

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 26,40000 = 10,56000

Subtotal: 27,81700 27,81700

Materials

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

1,000      x 53,24000 = 53,24000

BB11-H5EU m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm,
muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i
llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular
17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa
d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica

1,000      x 169,71000 = 169,71000
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B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 0,99000 = 3,96000

Subtotal: 226,91000 226,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69543

COST DIRECTE 255,42243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,42243

PB31-HAGYP-324 m2 Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer
per pintar de mides aprox. 152cmx140cm (7uts) i
88cmx140cm (1ut), amb pintura a l'esmalt tipus
Oxiron RAL s/projecte, ancorada (soldada) a brancals
de forat de façana i formada per bastiment amb
perfils de pletina de tubulars de 40x10 mm i lames del
mateix material de 40x10 mm. Tot segons detalls
projecte executiu i directrius de la DF.

Rend.: 1,000 131,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 26,40000 = 13,20000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

Subtotal: 20,14800 20,14800

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 0,99000 = 3,96000

BB33-H5IA m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment
exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI 304 de
30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI
304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de
25 mm

1,000      x 107,30000 = 107,30000

Subtotal: 111,26000 111,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30222

COST DIRECTE 131,71022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,71022

PB92-H8NOP-325 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames,
col·locat. Vínil situat entre 90 i 160cm d'alçada, a
definir disseny per la propietat.

Rend.: 1,000 70,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 26,86000 = 14,39696

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,900 /R x 23,07000 = 20,76300

Subtotal: 35,15996 35,15996

Materials

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,000      x 35,05000 = 35,05000
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Subtotal: 35,05000 35,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52740

COST DIRECTE 70,73736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,73736

PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000

Materials

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

BBB0-19MR u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 13,99000 13,99000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 35,90700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,90700

PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000

Materials

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000
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BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

Subtotal: 15,02000 15,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 36,93700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,93700

PC16-5NMHP-326 m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre armari de fusta, de mides 0.90 x 2.00m.

Rend.: 0,706 101,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 25,25000 = 35,76487

Subtotal: 35,76487 35,76487

Materials

BC1K-0WN m2 Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm 1,000      x 64,08000 = 64,08000

B7JE-0GTJ dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 11,96000 = 1,25580

Subtotal: 65,33580 65,33580

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89412

COST DIRECTE 101,99479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,99479

PC16-5NMKP-327 m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament. Mides 0.50 x
1.00m.

Rend.: 1,000 96,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000

Subtotal: 25,25000 25,25000

Materials

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 154,06000 = 6,16240

BC1K-0WN m2 Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm 1,000      x 64,08000 = 64,08000

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

4,400      x 0,10000 = 0,44000

Subtotal: 70,68240 70,68240
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63125

COST DIRECTE 96,56365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,56365

PDN3-61UZP-328 u Reixes inferior i superior de ventilació de cambra
interior on s'ubica el comptador de gas existent.

Rend.: 1,000 38,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P214O-4RO m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

0,045      x 140,41256 = 6,31857

PDN4-61UX u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:4

1,000      x 32,22560 = 32,22560

Subtotal: 38,54417 38,54417

COST DIRECTE 38,54417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,54417

PDN4-61UX u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 32,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 25,99000 = 8,57670

Subtotal: 8,57670 8,57670

Materials

BDN4-174C u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm 1,000      x 22,83000 = 22,83000

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

0,0077      x 89,64300 = 0,69025

Subtotal: 23,52025 23,52025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12865

COST DIRECTE 32,22560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,22560

PF53-3C6S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 9,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,135 /R x 23,07000 = 3,11445

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 26,86000 = 3,62610

Subtotal: 6,74055 6,74055

Materials

BF51-04NF m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 2,44000 = 2,48880

BFW6-04NZ u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,96000 = 0,28800

BFYC-04OW u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 2,93680 2,93680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10111

COST DIRECTE 9,77846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77846

PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 14,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 26,86000 = 4,83480

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,180 /R x 23,07000 = 4,15260

Subtotal: 8,98740 8,98740

Materials

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 4,10000 = 4,18200

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,23000 = 0,23000

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,81000 = 0,54300

Subtotal: 4,95500 4,95500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13481

COST DIRECTE 14,07721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,07721
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PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 6,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 5,18100 5,18100

Materials

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07772

COST DIRECTE 6,36872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36872

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,86000 = 0,42976

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,46080

Subtotal: 0,89056 0,89056

Materials

BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,15000 = 0,15300

Subtotal: 0,15300 0,15300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01336

COST DIRECTE 1,05692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05692

PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,99 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,86000 = 0,40290

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,34560

Subtotal: 0,74850 0,74850

Materials

BG35-06F4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,23460 0,23460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01123

COST DIRECTE 0,99433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99433

PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

Rend.: 1,000 81,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 7,48500 7,48500

Materials

BH64-2IFI u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà

1,000      x 73,76000 = 73,76000

Subtotal: 73,76000 73,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11228

COST DIRECTE 81,35728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,35728
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PH56-61US u Llum d'emergència i senyalització amb llum
d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent
de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim,
col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de
DN 16 mm, conductor de coure de designació
H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de
derivació quadrada col·locada encastada.
*Llum emergència en sostre o paret model AXN
120LM IP20 o similar.(I1.10)

Rend.: 1,000 166,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

16,000      x 0,99433 = 15,90928

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1,000      x 6,36872 = 6,36872

PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

1,000      x 81,35728 = 81,35728

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

5,000      x 9,04349 = 45,21745

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

5,500      x 1,05692 = 5,81306

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 11,50332 = 11,50332

Subtotal: 166,16911 166,16911

COST DIRECTE 166,16911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,16911

PJ07-628MP-329 u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica,
amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb
escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua
calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos

Rend.: 1,000 604,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

8,000      x 14,07721 = 112,61768

PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre
1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

3,000      x 57,61279 = 172,83837
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PJA8-3HWH u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en
posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

1,000      x 188,40905 = 188,40905

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

10,000      x 6,21074 = 62,10740

PF53-3C6S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

7,000      x 9,77846 = 68,44922

Subtotal: 604,42172 604,42172

COST DIRECTE 604,42172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 604,42172

PJ117-3BJAP-330 u Subministre i col·locació de lavabo petit angular de
porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu alt.Model: Lavabo angular Hall
de Roca o similar.

Rend.: 1,000 158,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 26,86000 = 13,43000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,125 /R x 23,04000 = 2,88000

Subtotal: 16,31000 16,31000

Materials

BJ115-0QE2 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 141,77000 = 141,77000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

Subtotal: 142,20025 142,20025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40775

COST DIRECTE 158,91800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,91800

PJ117-3BWLP-331 u Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de
porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o
moble. Model: Lavabo Square 60x42 de Roca o
similar.

Rend.: 1,000 157,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 23,04000 = 2,30400
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Subtotal: 13,04800 13,04800

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

BJ115-0QES u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu superior

1,000      x 144,17000 = 144,17000

Subtotal: 144,60025 144,60025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32620

COST DIRECTE 157,97445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,97445

PJ11A-7ATSP-332 u Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular
de resines, de 1000x800 mm, de color blanc, preu
superior, encastat al paviment. Model: Terran
extraplana o similar.

Rend.: 1,000 213,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 18,42000 18,42000

Materials

BJ119-1PSZ u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x700
mm, de color blanc, preu superior

1,000      x 194,21000 = 194,21000

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

0,0021      x 77,98980 = 0,16378

Subtotal: 194,37378 194,37378

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46050

COST DIRECTE 213,25428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,25428

PJ11C-3CXBP-333 u Subministre i col·locació d'inodor de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Model:The Gap Square de Roca o similar.

Rend.: 1,000 197,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,250 /R x 23,04000 = 5,76000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 32,62000 32,62000
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Materials

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

BJ11C-0Q7J u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, color blanc i preu superior

1,000      x 162,30000 = 162,30000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

Subtotal: 163,92752 163,92752

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81550

COST DIRECTE 197,36302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,36302

PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre
1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

Rend.: 1,000 57,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 23,04000 = 1,72800

Subtotal: 9,78600 9,78600

Materials

BJ211-0R4 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

1,000      x 47,68000 = 47,68000

Subtotal: 47,68000 47,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14679

COST DIRECTE 57,61279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,61279

PJ218-3UCSP-334 u Aixeta monocomandament, mural, muntada
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i
sortida de 1/2''

Rend.: 1,000 151,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 23,04000 = 2,30400

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 13,04800 13,04800

Materials

BJ218-0RH u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i
sortida de 1/2''

1,000      x 138,75000 = 138,75000
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Subtotal: 138,75000 138,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19572

COST DIRECTE 151,99372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,99372

PJ219-3SFVP-335 u Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament
per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
dues entrades de maniguets.

Rend.: 1,000 115,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 26,86000 = 16,11600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

Subtotal: 19,57200 19,57200

Materials

BJ219-0RA u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets

1,000      x 96,07000 = 96,07000

Subtotal: 96,07000 96,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29358

COST DIRECTE 115,93558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,93558

PJ32-3EGOP-336 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 1'', roscat a un sifó
de llautó cromat

Rend.: 1,000 15,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

Subtotal: 6,52400 6,52400

Materials

BJ32-0RLM u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó de diàmetre 1'', per a roscar al
sifó de llautò cromat

1,000      x 9,25000 = 9,25000

Subtotal: 9,25000 9,25000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09786

COST DIRECTE 15,87186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,87186

PJ3D-3FKRP-337 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,000 25,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

Subtotal: 6,52400 6,52400

Materials

BJ3E-0RN8 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 18,66000 = 18,66000

Subtotal: 18,66000 18,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09786

COST DIRECTE 25,28186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,28186

PJ40-HA25P-338 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 30,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 6,49750 6,49750

Materials

BJ4Z-H68W u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

1,000      x 24,36000 = 24,36000

Subtotal: 24,36000 24,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09746

COST DIRECTE 30,95496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,95496
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PJ40-HA28P-339 u Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat
polit setinat. Inclou escombreta de niló. Ancorat a
parament vertical amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 40,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 6,49750 6,49750

Materials

BJ4Z-H68P u Tovalloler en forma de cèrcol, de poliamida, de
dimensions 150 x 220 mm i diàmetre del tub de 20
mm

1,000      x 33,52000 = 33,52000

Subtotal: 33,52000 33,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09746

COST DIRECTE 40,11496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,11496

PJ40-HA2AP-340 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció
quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm
de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 26,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 6,49750 6,49750

Materials

BJ4Z-H68E u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció
cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm
de llargària

1,000      x 19,60000 = 19,60000

Subtotal: 19,60000 19,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09746

COST DIRECTE 26,19496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,19496

PJ43-HA1GP-341 u Subministrament i col·locació de dosificador
antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., model BS618
serie Chronos o similar de Franke, cos d'acer
inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col·locat
mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

Rend.: 1,000 75,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 6,49750 6,49750
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Materials

BJ4Z-H68F u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c.

1,000      x 69,40000 = 69,40000

Subtotal: 69,40000 69,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09746

COST DIRECTE 75,99496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,99496

PJA8-3HWH u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en
posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 188,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,100 /R x 26,86000 = 29,54600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,275 /R x 23,04000 = 6,33600

Subtotal: 35,88200 35,88200

Materials

BJAD-0QWA u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

1,000      x 151,63000 = 151,63000

Subtotal: 151,63000 151,63000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89705

COST DIRECTE 188,40905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,40905

PK20-6132P-342 u Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua ,
amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a
l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau
segons normes de la companyia subministradora.

Rend.: 1,000 662,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 2,000 /R x 25,99000 = 51,98000

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 43,40000

Subtotal: 95,38000 95,38000

Materials

BK20-16W0 u Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues
fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides

1,000      x 565,63000 = 565,63000
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1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors,
amb reixetes de ventilació i pany i clau segons
normes de la companyia subministradora

Subtotal: 565,63000 565,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43070

COST DIRECTE 662,44070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 662,44070

PK20-6133 u Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua ,
amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a
l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau
segons normes de la companyia subministradora.

Rend.: 1,000 662,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 43,40000

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 2,000 /R x 25,99000 = 51,98000

Subtotal: 95,38000 95,38000

Materials

BK20-16W0 u Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues
fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides
1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors,
amb reixetes de ventilació i pany i clau segons
normes de la companyia subministradora

1,000      x 565,63000 = 565,63000

Subtotal: 565,63000 565,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43070

COST DIRECTE 662,44070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 662,44070

PK20-613RP-343 u Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta
d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de
mides 170X70X30 cm, amb reixetes de ventilació i
pany i clau segons normes de la companyia
subministradora.

Rend.: 1,000 662,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 43,40000

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 2,000 /R x 25,99000 = 51,98000

Subtotal: 95,38000 95,38000

Materials

BK20-16W0 u Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues
fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides
1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors,
amb reixetes de ventilació i pany i clau segons
normes de la companyia subministradora

1,000      x 565,63000 = 565,63000
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Subtotal: 565,63000 565,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43070

COST DIRECTE 662,44070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 662,44070

PM12-HB92P-344 u Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis,
instal·lada.

Rend.: 1,000 371,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,07000 = 11,53500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 38,39500 38,39500

Materials

BM11-H6BF u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
6 sensors remots

1,000      x 331,89000 = 331,89000

Subtotal: 331,89000 331,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,95988

COST DIRECTE 371,24488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,24488

PM15-4IDJP-345 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base d'encastar, encastat

Rend.: 1,000 40,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,86000 = 6,44640

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 5,53680

Subtotal: 11,98320 11,98320

Materials

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

BM16-0SX2 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base d'encastar

1,000      x 28,17000 = 28,17000

Subtotal: 28,54000 28,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17975

COST DIRECTE 40,70295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,70295
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PM17-386RP-346 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, grau de protecció
IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment a la intempèrie

Rend.: 1,000 66,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,86000 = 6,44640

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 5,53680

Subtotal: 11,98320 11,98320

Materials

BM18-0SYX u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, grau de protecció
IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment a la intempèrie

1,000      x 53,89000 = 53,89000

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 54,20000 54,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17975

COST DIRECTE 66,36295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,36295

PM17-386TP-347 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Rend.: 1,000 57,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,86000 = 6,44640

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 5,53680

Subtotal: 11,98320 11,98320

Materials

BM18-0SYU u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

1,000      x 45,19000 = 45,19000

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 45,50000 45,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17975

COST DIRECTE 57,66295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,66295
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PM17-386V u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Rend.: 1,000 266,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 5,53680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,86000 = 6,44640

Subtotal: 11,98320 11,98320

Materials

BM18-0SYV u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

1,000      x 253,74000 = 253,74000

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 254,05000 254,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17975

COST DIRECTE 266,21295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,21295

PM20-DG41P-348 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ), per a col·locar encastada, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar
de connexió i muntatge

Rend.: 1,000 379,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 23,07000 = 34,60500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 26,86000 = 40,29000

Subtotal: 74,89500 74,89500

Materials

BM20-0T0W u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ), per a col·locar encastada

1,000      x 302,46000 = 302,46000

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,59000 = 0,59000

Subtotal: 303,05000 303,05000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12343

COST DIRECTE 379,06843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,06843

PM30-613ZP-349 u Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols
seca polivalent 12A-113B de 6 kg.

Rend.: 1,000 30,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BM31-16W8 u Càrrega d'extintor i retimbrat anual d'extintor de pols
seca polivalent de 6 kg

1,000      x 30,09000 = 30,09000

Subtotal: 30,09000 30,09000

COST DIRECTE 30,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,09000

PM31-6140P-350 u Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb
mitjans manuals i aplec de material per a la seva
reutilització o càrrega de runa sobre camió o
contenidor.
*Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a
planta baixa i planta primera.

Rend.: 1,000 10,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

Subtotal: 9,98600 9,98600

Materials

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14979

COST DIRECTE 10,43579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,43579

PM32-DZ42 u Extintor manual de pols seca polivalent, 12A-113B,
de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, cromat,
amb suport a paret.

Rend.: 1,000 89,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400
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Subtotal: 9,98600 9,98600

Materials

BM33-0T4I u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg,
amb pressió incorporada, cromat

1,000      x 79,46000 = 79,46000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 79,76000 79,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14979

COST DIRECTE 89,89579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,89579

PM32-DZ4T u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 20
kg, amb pressió incorporada, amb rodes

Rend.: 1,000 530,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,07000 = 2,30700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 4,99300 4,99300

Materials

BM33-0T4R u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 20 kg, amb
pressió incorporada, amb rodes

1,000      x 525,53000 = 525,53000

Subtotal: 525,53000 525,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07490

COST DIRECTE 530,59790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,59790

PM32-DZ4UP-351 u Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega
10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes

Rend.: 1,000 304,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,07000 = 2,30700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 4,99300 4,99300

Materials

BM33-0T4S u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb
pressió incorporada, amb rodes

1,000      x 298,36000 = 298,36000

Subtotal: 298,36000 298,36000
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DESPESES AUXILIARS 21,50 % 1,07350

COST DIRECTE 304,42650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,42650

PM32-H88HP-352 u Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B
de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C,
amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de
dispar manual, inclosos els suports per a penjar del
sostre, instal·lat

Rend.: 1,000 89,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,07000 = 9,22800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 19,97200 19,97200

Materials

BM32-H6BC u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

1,000      x 59,85000 = 59,85000

BMY3-H5CU u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 68,85000 68,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29958

COST DIRECTE 89,12158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,12158

PMITCMY01P-353 ut Subministrament i montatge de kit de distribució
gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2
sortides, model CMY-Y202S-G2 o similar.

Rend.: 1,000 167,00 €

COST DIRECTE 167,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PMS0-6Z00P-354 u Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat
plata corvat amb policarbonat davanter i tapetes
laterals, mides 160 x 110 mm. Sistema Kurvos o
equivalent.Senyalització de sales (sala coordinadora,
sala de pintura, sala d'informàtica i despatx Junta
d'Avis) i vestuaris.

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials
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BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629

PMS0-6Z01P-355 u Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat
a la paret amb cargols.

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629

PMS0-6Z02P-356 u Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de
297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629
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PMS0-6Z03P-357 u Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de
297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629

PMS0-6Z04P-358 u Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en
cas d'incendi´´, rectangular, de 297x148 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629

PMS0-6Z05P-359 u Rètol senyalització pulsador alarma incendis,
quadrat, de làmina polièster autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000
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Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629

PMS0-6Z06P-360 u Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de
297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629

PMS0-6Z07P-361 u Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de
297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629
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PMS0-6Z08P-362 u Rètol senyalització boca indencis equipada,
rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629

PMS0-6Z09 u Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de
297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629

PMS0-6Z0AP-363 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1JZX u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 2,94000 = 2,94000
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Subtotal: 2,94000 2,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,66629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66629

PMS0-6Z0BP-364 u Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 6,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1JZL u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 6,72629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72629

PMS0-6Z0CP-365 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,75629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75629
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PMS0-6Z0E u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0Z u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,05000 = 3,05000

Subtotal: 3,05000 3,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,77629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77629

PMS0-6Z0F u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1K0R u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 3,05000 = 3,05000

Subtotal: 3,05000 3,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,77629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77629

PMS0-6Z0GP-366 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència escala descendent, rectangular, de
320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 2,68600 2,68600

Materials

BMS0-1JZR u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

1,000      x 3,20000 = 3,20000
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Subtotal: 3,20000 3,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04029

COST DIRECTE 5,92629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92629

PQ21-H84JP-367 u Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o
similar, de Franke, cos d'acer inoxidable, col·locat
mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

Rend.: 1,000 202,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,280 /R x 25,99000 = 7,27720

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 21,70000 = 6,07600

Subtotal: 13,35320 13,35320

Materials

BQ21-H5D1 u Paperera mural de 40 l de capacitat, amb cubeta
d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons de
plàstic reciclat i amb suports per a fixació mural

1,000      x 189,00000 = 189,00000

Subtotal: 189,00000 189,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20030

COST DIRECTE 202,55350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,55350

PQ52-6562P-368 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de
llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat
pintat color negre, per taula de so, amb cantells de
fusta pintat de color negre també i reforços interiors,
preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de
l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el
perímetre.

Rend.: 1,000 387,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,200 /R x 25,99000 = 31,18800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 23,07000 = 13,84200

Subtotal: 45,03000 45,03000

Materials

BQ51-1DZ8 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de
llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat
efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb
cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà

1,000      x 341,72000 = 341,72000

Subtotal: 341,72000 341,72000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67545

COST DIRECTE 387,42545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,42545

PQ52-6568P-369 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de
llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat
efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb
cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà,
col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal
fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.

Rend.: 1,000 387,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,200 /R x 25,99000 = 31,18800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 23,07000 = 13,84200

Subtotal: 45,03000 45,03000

Materials

BQ51-1DZ8 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de
llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat
efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb
cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà

1,000      x 341,72000 = 341,72000

Subtotal: 341,72000 341,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67545

COST DIRECTE 387,42545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,42545

PQ60-HB3RP-370 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció
industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament
al parament

Rend.: 1,000 30,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 6,49750 6,49750

Materials

BQ60-H62O u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio
industrialitzada i normalitzada, amb fixacions

1,000      x 24,36000 = 24,36000

Subtotal: 24,36000 24,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09746

COST DIRECTE 30,95496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,95496



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/03/22 Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

PQ83-HA7OP-371 u Subministrament i col·locació d'eixugamans
automàtic per sensor elèctric en bany, model
ARTH310, sèrie Chronos o similar, de Franke, de
2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable acabat
setinat o brillant, col·locat mitjançant ancoratges de
fixació a la paret, i instal·lat.

Rend.: 1,000 164,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,07000 = 9,22800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 19,97200 19,97200

Materials

BQ82-H61L u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

1,000      x 143,73000 = 143,73000

Subtotal: 143,73000 143,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29958

COST DIRECTE 164,00158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,00158

PQN2-HCLDP-372 m Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat UPN 200, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat.*Escala metàl·lica de
suports i zanques de perfilería metàl·lica. Xapa tipus
almendrada conformant esglaons i baranes soldades
a cantells.Paviment de planxa plana de textura amb
relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix,
Indeterminat, col·locat soldat

Rend.: 1,000 350,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 26,40000 = 7,92000

Subtotal: 14,86800 14,86800

Materials

BQN1-H5YB m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

1,000      x 335,11000 = 335,11000
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Subtotal: 335,11000 335,11000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,52038

COST DIRECTE 350,49838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,49838

PQUQ-HOBXP-373 d Lloguer de mòdul per descontaminació de
treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb:
zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1,
zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de
vestidor per a roba de carrer

Rend.: 1,000 42,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUL-HOB d Lloguer de mòdul per descontaminació de
treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb:
zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1,
zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de
vestidor per a roba de carrer

1,000      x 42,35000 = 42,35000

Subtotal: 42,35000 42,35000

COST DIRECTE 42,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,35000

PQUQ-HQZLP-374 u Transport per entrega i retirada de mòdul per
descontaminació de treballadors que manipulin
amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre
absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs,
zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de
carrer.

Rend.: 1,000 331,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUL-HOBZ u Transport per entrega i retirada de mòdul per
descontaminació de treballadors que manipulin
amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre
absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs,
zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de
carrer

1,000      x 331,12000 = 331,12000

Subtotal: 331,12000 331,12000

COST DIRECTE 331,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,12000
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PQZ1-HAMPP-375 u Lletres corpòrees alumini façana
Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED
per l'accés a Sala Muriel Casals (LCL) i lletres
corpòrees d'alumini per l'accés al CASAL Serra de
Galliners (LC).

Rend.: 1,000 1.410,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 4,000 /R x 25,99000 = 103,96000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 21,70000 = 86,80000

Subtotal: 190,76000 190,76000

Materials

BQZ1-H5YE u OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de
longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per
fixació de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm,
format per una estructura d'acer galvanitzat revestit
amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini
anoditzat, vidres transparents temperats de 8 mm de
gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell
amb metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, equip
elèctric interior format per interruptor diferencial amb
circuits independents protegits per interruptors
magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat
antihumitat i mecanisme de caixa estanca accessible
amb clau especial i il·luminació formada per 4 tubs
fluorescents de 65 W d'alt rendiment amb factor de
potència compensat

1,000      x 1.215,44000 = 1.215,44000

Subtotal: 1.215,44000 1.215,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,76900

COST DIRECTE 1.410,96900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.410,96900

PR32-8RY2P-376 m3 Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5
a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 285,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,900 /R x 26,62000 = 23,95800

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 30,00000 = 27,00000

Subtotal: 50,95800 50,95800

Materials

BR38-21CT t Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

1,800      x 129,87000 = 233,76600

Subtotal: 233,76600 233,76600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76437

COST DIRECTE 285,48837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,48837

PR32-8RYJP-377 m3 Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 285,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,900 /R x 26,62000 = 23,95800

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 30,00000 = 27,00000

Subtotal: 50,95800 50,95800

Materials

BR38-21CT t Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

1,800      x 129,87000 = 233,76600

Subtotal: 233,76600 233,76600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76437

COST DIRECTE 285,48837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,48837

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 11,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 21,70000 = 4,77400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 11,27150 11,27150

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

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

0,505      x 0,12000 = 0,06060

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

0,0051      x 0,12000 = 0,00061

Subtotal: 0,06275 0,06275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16907

COST DIRECTE 11,50332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,50332
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PY05-5CIR m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 5,85400 5,85400

Materials

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

3,030      x 0,12000 = 0,36360

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308

Subtotal: 0,36668 0,36668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08781

COST DIRECTE 6,30849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30849

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 25,99000 = 3,11880

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 8,54380 8,54380

Materials

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

3,030      x 0,12000 = 0,36360

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

0,0404      x 0,12000 = 0,00485

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308

Subtotal: 0,37153 0,37153

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12816

COST DIRECTE 9,04349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,04349

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 6,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

Subtotal: 5,85400 5,85400

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 89,64300 = 0,26893

Subtotal: 0,26893 0,26893

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08781

COST DIRECTE 6,21074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21074
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P-1 01010000 ut Desplaçament de 2m de boca de reg amb electrovàlvules a terra i aixeta de reg situades al
pati.

168,15 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-2 01010000001 ut Pla de treball amb risc d'amiant
El pla ha d'especificar la següent informació i incloure la documentació acreditativa
corresponent (article 11.2 del Reial decret 396/2006):
Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat.
Tipus de material, forma de presentació i quantitats.
Ubicació del lloc de treball.
Data d'inici i durada prevista
Relació nominal dels/de les treballadors/ores, categories professionals, oficis, formació i
experiència.
Procediments que s'aplicaran.
Mesures preventives previstes.
Equips de protecció individual i unitats de descontaminació.
Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres persones.
Informació als treballadors.
Eliminació de residus.
Recursos preventius.
Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball especificant el laboratori
acreditat que analitzarà les mostres.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-3 0102000000 m2 Tabica fals sostre 31,00 €

(TRENTA-UN EUROS)

P-4 0102000001 ut Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa AMF THERMATEX SONIC ELEMENT o
de similar propietats.

48,00 €

(QUARANTA-VUIT EUROS)

P-5 010300000001 ut Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN 100R RW 40dB. Panells acústics modulars
autoportants per a la construcció de cabines i pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm
d'amplària per 100 mm de gruix amb un sistema de engatillado lateral que li confereix una
instal·lació sense caragols auxiliars. Formats per una safata exterior de xapa d'acer
galvanitzada, un nucli de llana de roca amb vel negre de protecció i una safata de tancament
mitjançant unió mecànica de xapa d'acer prelacada en color blanc i perforació multidiàmetre.
Aquest sistema evita, al contrari que mètodes d'unió per adhesiu, el despreniment de les
parts amb el pas del temps. Opcionalment es poden pintar en color RAL a triar.El muntatge
es realitza sense necessitat d'estructura auxiliar, sent els propis mòduls els que formen.

57,20 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-6 01090000000 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat de xapa miniona d'acer
galvanitzat lacat en color estandar, de 6 mm de gruix, col·locada amb estructura de perfils
lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb
reblons d'acer inoxidable, a la façana d'Escala d'Emergència a pati.(XM)

74,21 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-7 0111010000 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb forma d'anell de 87W per penjar de
sostre, de la marca XAL mino 60 circle ó equivalent.
Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini; superfície amb recobriment de pintura en
pols en blanc;; lluminària suspesa amb cable de 1500mm; regulació de l'altura sense
necessitar eines; inclòs cable d'alimentació transparent; difusor opal d'alta qualitat; coberta
microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de il·luminància i un
enllumenat homogeni; LEDS d'alta eficiència; binning inicial <o= 3 Macadam; 3000K; CRI > o
= 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I;
seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX.
Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de corretges de coberta. Diàmetre de 60 a
100cm.
MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o similar.(I1.1)

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)
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P-8 0111010001 ut Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra LED, de 23W/m, encastable amb marc
a parets i sostre, de 1500mm, de la marca Xal Frame o equivalent.
Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària encastable amb marc; superfície amb
acabat pintat en pols en colors blanc; Perfil disponible per a pre-muntatge; resta de
components lluminosos montables sense eina; element de llum format per perfil extruit amb
acabat altament reflector; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb
làmina difusora per a la reducció de iluminancia i un enllumenat homogeni; UGR < 19 per a
variants ´´e´´ Leds; LEDS d'alta eficiència, binning inicial <0= 3 Macadam; en 3000K i CRI
>o= 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I;
seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control amb DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge:
Sala: 16.60m + 16.40m  33.00 ml
Accés Sala: 4.50 ml
Sota barana escala SMC 1.50+3.50ml 4.50 ml
Sota barana vestíbul SMC 3.00 ml

Total: 45ml
MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O similar.(I1.2)

100,00 €

(CENT EUROS)

P-9 0111010002 ut Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm,
instal·lació IP65, de 150cm, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, difusor opal, de
1.5m de llargària, per col·locar en línia, en superfície i en exterior.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge. (I1.2E).

Escala emergència, en suports (sota barana ull escala) 7.50 ml
Jardinera accés SMC 1.5ml
Darrera Lletres corpòries 3.00ml

Total: 12ml
Linestra de 1.5ml 8 unitats

40,00 €

(QUARANTA EUROS)

P-10 0111010003 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 22W, circular per encastar en fals
sostre, de la marca XAL sono flex 350 trim ó equivalent.

Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de cos de llum i carcassa de muntatge;
carcassa amb vora perimetral apropiada per al muntatge en sostres de guix; apropiada per a
gruixos de sostre de 10-25 mm; superfície pintada a la pols en blanc; llum acoblable sense
eina en la carcassa; opcionalment enrasada amb el sostre; placa LED lacada amb acabat
altament reflector; inserit de llum LED que inclou dissipador de calor intercanviable; color de
llum 3000 K; Binning inicial <o=3 Macadam; CRI >o= 80; mín. 90% del flux lluminós després
de 50000 h de vida útil; LED energèticament eficients amb alt rendiment de color; coberta de
PMMA setinada; llum amb 2 orificis per a cables i terminal d'inserció per a cablejat passant;
grau de protecció IP50; CP1 220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de
risc RG 0 - sense risc; cablejat intern del llum lliure d'halògens; inclòs convertidor, control
DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SONO FLEX  o similar. (I1.3)

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-11 0111010004 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 12W, circular per encastar en fals
sostre, de la marca XAL move it 45 round flex ó equivalent.

Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment de pintura en pols en negre; muntatge
sense eines amb joc de muntatge; Carcassa encastable de guix (pintable); per a muntatge
sense marc en sostres de guix; ajustable en altura sense eines i de manera contínua: enrasat
amb el sostre o sobresortint parcial o totalment; projector giratori 355° i orientable 90°;

120,00 €
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refrigeració passiva del LED; amb tecnologia COB (Xip on Board) o LEDS d'alta potència;
binning inicial ? 3 Macadam; disponible en 3000?K; opcional amb tecnologia CWD (Colour
Warm Dimming); CRI ? 90; mín. 80?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil;
control de l'enlluernament mitjançant un punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica
d'alta qualitat; característica projecció precisa amb 2 angles de projecció diferents; grau de
protecció IP 40 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II, control DMX
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL MOVE IT  o similar. (I1.4)
(CENT VINT EUROS)

P-12 0111010005 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 22W, circular per
encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 100 round downlight trimless, ó equivalent.

Projector encastable rodó; instal·lació sense eines mitjançant kit de muntatge amb sistema
inserció de bola; superfície en color blanc, amb marc; UGR <o= 19; Xip on Board; LEDS;
binning inicial < o= 2 Macadam; color de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de
protecció IP 44 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II (font d'alimentació) o CP III
(projector);  control amb DALI-2 . ø 97mm altura 75mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL SASSO 100  o similar. (I1.5)

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

P-13 0111010006 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 13W, amb driver, IP44,
circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 60 round downlight trimless, ó
equivalent.

Projector empotrable rodó; superfície en color blanc, amb marc; Xip on Board
(DOWNLIGHT; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; color de llum 4000 K; CRI >o= 90; L80 /
50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior ; CP II (font d'alimentació); control amb
DALI-2 .ø 63mm altura 48mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SASSO 60  o similar (I1.5.1)

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P-14 0111010007 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, 44W, amb driver, IP40, quadrat per
encastar en fals sostre, de la marca XAL flow, ó equivalent.

Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta amb una grandària molt reduïda (cos de
35 mm); superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc, , cos de la lluminària situat a
11 mm de la paret o sostre; sistema de muntatge ràpid sense eines; distribució de llum
directa a través de cos LGP (Light Guiding Prism); tapa PMMA il·luminada homogèniament
amb acabat setinat, LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K i 4000 K; CRI
<o= 80; mín. 90?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; lluminària amb
obertura de 2 orificis per a integrar cablejat i senzilla connexió; protecció IP 40; CP I;
seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DALI-2 amb funció CLO.
Mides 591x591mm, altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL FLOW  o similar.(I1.6)

135,00 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS)

P-15 0111010008 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 35W, amb driver, lineal
per paret o sostre, de la marca XAL corner 1188, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb
recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets;
amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a
il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3
Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de
50.000?h de vida útil; protecció IP?20; CP?I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup

100,00 €
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de risc 0. Longitud 1188mm, altura 65mm, ample 65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
Sobre mirall taulell camerinos:  2 ut.
MODEL: XAL CORNER 1188  (I1.7)

(CENT EUROS)

P-16 0111010009 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 22W, amb driver, lineal
per paret o sostre, de la marca XAL corner 588, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb
recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets;
amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a
il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3
Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000h
de vida útil; protecció IP20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0.
Longitud 588mm, altura 65mm, ample 65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut
MODEL: XAL CORNER 588  (I1.7.1)

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P-17 01110100010 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de
200 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model IZAR N30 o equivalent.
S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge.
Per sostre.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

P-18 01110100011 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de
100 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model HYDRA LD N2 o equivalent.
S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge.
Per parets.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

38,00 €

(TRENTA-VUIT EUROS)

P-19 01110100012 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP65, 30W, amb driver,
per paret, de la marca Quart (Faro Barcelona), Xal Streamcut ó equivalent.
Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície anoditzada i pintada la pols en gris
fosc; muntatge a paret, fixat amb caragols acer inoxidable; LEDS d'alta eficiència binning
inicial <o= 3 Macadam; 3000?K; CRI >o=80; mínim 95% del flux lluminós després de 50.000h
de vida útil; tipus protecció IP65, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a
l'impacte IK07; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; espai de connexió de llum separat,
apropiat per a cablejat passant.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL STREAMCUT  o similar. (I1.11)

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-20 01110100013 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP54, 18W, amb driver,
per paret, circular, de la marca Xal Doc Wall ó equivalent.
Lluminària de superfície amb forma rodona, cos d'alumini;; superfície pintada a la pols en
gris fosc, coberta opal; LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K; >o=CRI
80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; tipus protecció IP 54,
amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK09; temperatura ambient de
-20 °C a +50 °C; *ø 180 mm: apropiat per a cablejat passant . ø 360mm altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

80,00 €
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MODEL: XAL DOC WALL  o similar (I1.12).

(VUITANTA EUROS)

P-21 01110100014 ut Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm,
instal·lació IP65, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, per col·locar a cambra
elèctrica i de gas.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge. (I1.13).

40,00 €

(QUARANTA EUROS)

P-22 01110100015 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, amb driver, IP65, quadrat per cambra
d'instal·lacions.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-23 01110100016 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 36W LED, per instal·lar
en paret, de la marca XAL Linea , ó equivalent.
Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per muntatge en paret; LED 4000 K; CRI >o=
90; protecció IP 65; CP I; amb control DALI-2.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge
MODEL: XAL LINEA o similar.

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

P-24 0112070000 ut Recol·locació BIE existent 189,00 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS)

P-25 0116000000 m2 Forrat entre mampares Divitecnic T-65
Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de trasdossat de parets i pilars que disposa
d'un només panell d'aglomerat melamínic de 16 mm. de gruix, i cambra d'aire interior per a
pas d'instal·lacions. Estructures ocultes autoportants d'alumini, aliatge 6063. Lleugeres,
inalterables, no magnètiques, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors
autonivelladors per a anivellament i tensors plans per a unions internes. Parts vistes: sòcols i
coronacions en alumini anoditzat 15 micres o lacat gamma Ral segons normatives
QUALICOAT (ISO 2813 - ISO 2409 - ISO 1520). Recobert de panell melaminat de gramatge
120 gr/m² i aplacat de cant en PVC d'1 mm., acabat color a triar. Es proposat l'acabat
micro-ranurat horitzontal efecte bedoll natural.

64,27 €

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

P-26 01170000000 ut Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues capas d'acabat i una de segellat. 178,15 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-27 01170000001 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs d'alumini. Previsió per insonorització de
Sala Gran Polivalent.

160,00 €

(CENT SEIXANTA EUROS)

P-28 0118000000 ut Conjunt de mesures i disposicions relatives a la seguretat i salut a adoptar per al treball en
obra:
- Sistemes de protecció col·lectiva
- Equips de protecció individual
- Formació, instal·lacions d'higiene i benestar
- Senyalització
- Formació
- Primers auxilis
- Medicina preventiva.
Segons especificacions d'Estudi específic de Seguretat i Salut redactat per tècnic competent.

7.500,00 €

(SET MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-29 15010000 ut Varals escènics BSF. Inclou:
- 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació escenari.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines.
- 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines.
- 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes.
- 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines laterals.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó, Americana i Teló fons.
Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.

Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de 29x26 cm. Material Alumini EN �AW 6082
T6. Tub principal de 50 mm. Tubs de reforç de 20 mm. Pintat al forn en negre
RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV.
Mesura truss frontal: 7,50 m

4.323,53 €

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

P-30 15010001 ut ·Accessoris:
02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís d'ajust.
02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb capacitat de càrrega de 2000 kg.
Pintada en negre RAL 9005
Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge complet de l'estructura.

1.350,45 €

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

P-31 15010002 ut Sistema de motors per a truss frontal. Inclou:
02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+
Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz.
Finals de carrera mecànics: superior i inferior.
Regulador de Par.
Velocitat d'elevació: 4 m/min.
20 m de cadena 4x11 mm G100.
02un fre electromecànic.
01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible.

4.823,53 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 15010003 ut Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou:
Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph
Protecció magnetotèrmica i diferencial
Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada
Doble contactor de seguretat
Selector UP/DW individual per a cada motor
Bolet d'emergència amb clau
Polsador de RUN
Comandament de RUN amb bolet d'emergència i manguera 6,00 m per assegurar
visibilitat directa en el moviment de càrregues.
Armari metàl·lic de 600x640x150 mm.

1.176,47 €

(MIL  CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 15010004 ut Guia compacta per a cables de 5,00 m.
Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i de senyal
Base: 2,00 m
Alçada màxima: 5,00 m
Amplària de perfil: 70 mm
Color: Negre
Inclou material auxiliar per correcte muntatge i funcionament

821,50 €

(VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-34 15010005 ut Material elèctric:
- P/P Subquadre proteccions maquinària escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a motors
- Petit material necessari per a la instal·lació.

294,12 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-35 15010006 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

3.025,21 €

(TRES MIL VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-36 15020000 ut Sistema de carril motoritzat. Inclou:
- Model POWER 571/2
- Motor 230V electrònic automàtic
- 2 finals de carrera
- Perfileria en alumini de color negre.
- Suport especial a tub o sostre amb abraçadora d'alumini.
- Elements d'unió
- Peça d'encreuament
- Politges de cap, tensat i reenviament
- Corretja interna d'accionament
- Botonera amb accionament i atur.
- Carros simples i d'arrossegament amb rodaments
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m.

2.644,71 €

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 15020001 ut -Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per recollida de telons. Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Peça d'encreuament
- Unions
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m.

1.382,35 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 15020002 ut Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per recollida cortinatge. Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 2 m.

176,47 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 15020003 ut Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut 370g/m2 Ignífug C1 color a
definir per D.F. Inclou:
- 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament)
- 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt
Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç, ullers i betes. Laterals i abaix amb
doblat simple.

3.361,20 €

(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-40 15020004 ut Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant 330g/m2. Inclou:
-03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt
-02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt
-06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt
-02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt
-01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles)
Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb reforç superior, ullals amb
betes. Ignifugat Clase 1.

1.806,24 €

(MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-41 15020005 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

1.777,25 €

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

P-42 15030000 ut Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector Out DMX
- 1un Connector RJ-45

91,06 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-43 15030001 ut Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector RJ-45
- 1un Connecto schucko

88,47 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-44 15030002 ut Barra electrificada ESC-BEL 3000
- Barra electrificada per a ús d'il·luminació espectacular de 3,00 m
- Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm
- Alimentació mitjançant PowerCON
- Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses CEE7/1
- Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT
- Inclou garres, connectors i petit material de muntatje.

352,94 €

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

P-45 15030003 ut Sistema de rigging per a tots els elements de luminotècnia: garres, eslingues,
mosquetons, … , instal·lat.

78,43 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 15030004 ut Set de prolongadors Schuko- Schuko:
Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F
Connexions mitjançant punteres normalitzades.
Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
-10un 2 m
-5un 5 m

393,82 €

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 15030005 ut Set de prolongadors DMX 5:
Cable DMX 110, 1 par trenat i malla.
Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
Connectors Neutrik
-10un 2 m
-5un 5 m

344,02 €

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

P-48 15030006 ut Set de latiguillos DMX5, 1,50 m:
Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla.
Connectors Neutrik
Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació: Projectors, Splitters, Nodes, …

30,25 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-49 15030007 ut Material elèctric:
- Subquadre proteccions d'iluminació escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i barres
- Petit material necessari per a la instal·lació.
Tot segons REBT 2002.

2.843,14 €

(DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-50 15030008 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb canalitzacio associada i connectors
aeris a barres.
S'inclouen desplaçaments i dietes.

2.352,94 €

(DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 15040000 ut Elation KL Fresnel 4
- LED Warm White de 50W
- temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97
- Control sobre freqúència i gamma.
- Zoom manual 14° a 30°
- Control manual i per DMX
- Curves de dimmer,
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.

315,57 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-52 15040001 ut Elation Fluze PAR z175
- LED 175W COB
- RGBW
- Zoom 8° a 35°
- Control per DMX - RDM
- Curves de dimmer,
- Estrobo electrònic.
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.

742,94 €

(SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-53 15040002 ut FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a 48 projectors mòbils, amb 24
faders multifunció de canals, submasters, o playbacks; controls integrals moving
light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue
Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full efects engine o equivalent.

1.691,18 €

(MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-54 15040003 ut Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX 285,71 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 15040004 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

882,35 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-56 15050000 ut Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist. auto-amp., 750 W, 15”, 2 vías
amplia gama d’alta potència de 15” amb trompeta d’aguts de 2”, dispersió horitzontal
de 90º i 50º vertical o equivalent.

1.266,15 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-57 15050001 ut Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist. auto-amp., 750 W, 12”, 2 vías amplia
gama, difusor 90x50, amb baixos de 12” i aguts de 1´´, amb trompeta assimètrica
girable adaptable per a aplicacions de monitor o equivalent.

1.136,69 €

(MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-58 15050002 ut Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de PA. Inclou:
- Lira articulada per Vantec 15A o equivalent.
- Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer pintat al forn en negre RAL 9005

525,49 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-59 15050003 ut Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació). Inclou:
-Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat transparent amb 2 tancaments i claus,
rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre. Panells laterals i
posterior desmuntables. Pasacables en el lateral. Acabat esmaltat negre.
- Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i posada en funcionament.

1.375,10 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-60 15050004 ut Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00 mm².
Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de control, regidor i punts d'escenari.
CAT6/CAT7

490,20 €

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-61 15050005 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

3.333,33 €

(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-62 15060001 ut Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent. 102,90 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-63 15060003 ut Peus de micròfons de color negre amb dues extensions de la marca K&M model 252
BLACK o equivalent.

71,44 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 15070000 ut Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8 Out ampliablea 32/16 en cas de
necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran qualitat de so, 16 faders
motoritzats o equivalent.

2.635,62 €

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

P-65 15070001 ut Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out amb connexió via cable de xarxa
amb la taula de so o equivalent.

1.078,47 €

(MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-66 15070002 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

882,35 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 15090000 ut Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65 LED de 1w.
Alimentació a 230V AC.
Angle 120º.
Color blau.
140 lumen.
Factor de potència 0.98.
Difusor policarbonat opal.
Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació i etiquetatge.

833,33 €

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

P-68 15090001 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

756,30 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-69 15100000 ut Instal·lació de terra d'escenari tècnic.
- El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx compost per un rastellat de fusta amb el
material de fixació i primera capa de contraxapat de bedoll de 15mm, la segona capa serà de
taulell de avet tricapa per exterior de 19mm. Tota la instal·lació es farà amb cola de silenio
sense visos. (SEGONS PLANIMETRIA).

13.500,00 €
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- Inclou l’acabat de boca del escenari.

Característiques mecàniques / toleràncies:
- Capacitat de càrrega 500kg / m2
- Resistència a el foc M-1
- Humitat limit admissible d'un 15%
- Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2%
- Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons UNE 56.534
(TRETZE MIL CINC-CENTS EUROS)

P-70 15100001 ut Acabat superficial:
Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2. inclou:
- Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica.
- Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar color negre mate.
- Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a l'aigua.
- Repassos i neteja d'excedents.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-71 1G22A301 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits,
sense ajudes de ram de paleta

2.712,67 €

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

P-72 1G22G300 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i
ajudes de ram de paleta

5.355,79 €

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

P-73 1P53TVSX u Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2 preses, formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200,
etc..) protecció normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres
nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J,
resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat.
-Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari, col·locat en tub.
-Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris
per la correcte distribució de la senyal de l'habitatge segons plànols.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.

407,00 €

(QUATRE-CENTS SET EUROS)

P-74 1P53VD0X u Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses, formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200,
etc..) protecció normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres
nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J,
resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat.
-Cable de comunicacions de 8 parells lliure d'halògens, categoria 6a amb pantalla, col·locat
en tub.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.

723,18 €

(SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-75 4D1R2222 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U,
desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes
existents, segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per
a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no
inclou la bastida

151,85 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 C110401 PA Previsió trasllat d'escomesa elèctrica 530,00 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS)
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P-77 E13060001 u Tasllat del rack de comunicació existent al nou emplaçament inclós part del cablejat i
suportació. Totalment muntat i comprovat.

731,00 €

(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS)

P-78 E13060002 u Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós tub i calbejat fins les dues noves presses.
Totalment muntat i comprovat.

362,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)

P-79 E4415322 kg Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural existent en paret a mantenir (escala
emergència), en junta en paret nova. Collat a façana.(PI)

1,78 €

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 E4415325 kg Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a façana cada 60cm. Acabat pintat igual
que fusteria.(PC)

1,78 €

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-81 E45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

90,62 €

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-82 E54ZT78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

17,68 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 E54ZW14K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

20,47 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-84 E7C24423 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de tensió a la compressió, de
40 mm de gruix, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell
preparat amb encaix, col·locades amb morter adhesiu

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-85 E7C2A803 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu

14,06 €

(CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-86 E7C70101 m2 Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant procès d'extrussió directe i expansió
fisic de cèl·les tancades i estances que li aportin la consistència adequada. Gruix material
bùtil·lic, 1mm.

8,77 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-87 E81136D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
acrílic color a escollir per la Direcció Facultativa, remolinat i lliscat.

49,05 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-88 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-89 E8K9TH3K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat.
*TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat mate. Igual que brancals i llindes de
façana.
*CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa metàl·lica amb doble goteró i amb

20,21 €
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inclinació única. Col·locació en mur de façana i badalot escala.
(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-90 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-91 EAF9FMAR u Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8 lamel·les fixes d'eix horitzontal de 660 mm
d'alçària, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 66x305 cm en forma
d'arc. Tapeta interior cega i apertura només en embocadura de conductes de ventilació.
(FMArc).

650,46 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-92 EAJ1FARC u Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla practicable, per a un buit d'obra aproximat de 66x305 cm, en forma d'arc classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

640,18 €

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-93 EAJ117G4F7 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 91x143 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

243,12 €

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

P-94 EAJ137G4F1 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 88x144 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
F1

384,85 €

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

P-95 EAJ137G4F2 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

394,40 €

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

P-96 EAJ137G4F3 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x146 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana.
F3

441,01 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-97 EAJ148G4F41 u Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre bastiment de base, una fulla abatible,
per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies.

249,78 €

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

P-98 EAJ1A2G4F7 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 41x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

89,18 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-99 EAJ1AHG4F6 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 214x246 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
F6

616,49 €

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-100 EAJ1D2G4F6 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 81x2460 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
F6

380,13 €

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-101 EAJ1E3G4F4 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de
80 i una full afixe de 40, per a un buit d'obra aproximat de 120x240 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.

609,43 €

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

P-102 EAJ1H685F5 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 220x265 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.

968,70 €

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

P-103 EAM2U01PE1 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 163x250 cm, i vidre lateral fix de
163x250 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE1

2.171,84 €

(DOS MIL  CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 EAM2U01PE2 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 160x218 cm, i vidre lateral fix de
150x218 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE2

2.211,73 €

(DOS MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-105 EAM2U01PE3 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 155x256 cm, i vidre lateral fix de
155x256 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

2.327,41 €

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-106 EB32TANC1 ut Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB
Subministrament i muntatge de tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer
galvanitzat, panell cec, mides definides en els plànols, acabat sendzimir, obertura manual.
Fins i tot calaix recollidor folrat, torn, molls de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies
laterals, pany central amb clau de seguretat, fallada als laterals i accessoris. Elaborat en
taller, amb ajustament i muntatge a l'obra. Totalment muntat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei.

682,09 €

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

P-107 EC1BCB4X m2 Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble 4,4/16Argon/6,6 (36mm), cambra d'aire
amb argó, vidre baix emissiu i amb control solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. Amb les
següents característiques:
Pes: 25 kg/m2

102,95 €
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Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K.
Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral 7035
TL (transmissió lluminosa): 69%
RL (reflexió lluminosa): 19%
Factor solar g: 0,42
Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba
Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0
Completament instal.lat i segellat.
(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-108 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,69 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,21 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-110 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,85 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-111 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

23,01 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-112 EE054512 PA Desplaçament de les dues unitats exteriors existents. Inclou:
- Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits existents i desconnexió de màquines
amb protecció de boques dels circuits.
- Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels equips.
Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorìfic sustitutori del freon R-22.
- Connexionat de tota la instal·lació
- Totalment muntada i connectada.

1.125,00 €

(MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)

P-113 EE179900 PA Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de planta primera i connectant la nova
distribució. Inclou l'omplert del circuit, purgat i posta en marxa de la instal·lació.

720,00 €

(SET-CENTS VINT EUROS)

P-114 EE3685B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 8 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

36,13 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-115 EE36C5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 12 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

44,91 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-116 EE36D5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 13 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

44,91 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-117 EE36G5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 16 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

49,30 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-118 EE36J5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 18 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

53,68 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-119 EE36L5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 22 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

53,68 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-120 EE36P5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 23 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

58,07 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-121 EE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

58,65 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-122 EE42QE52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

39,81 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-123 EE42QF42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

60,91 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-124 EE4ZAM0H u Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 1000x1000
mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.*Sombreret de
coberta, d'acer pintat negre, segellat en tot el perímetre, de lames inclinades antipluja.(V2)

388,48 €

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

P-125 EE4ZGJD4 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat (Aerospirator) en part superior,
segellats i connectats a conductes interiors, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques.

118,20 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-126 EE51HP1A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa
d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras. Inclou la part
proporcional

29,35 €

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

P-127 EEDE11K2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant VRF, de 25 a 30 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E
de 24080 frigories o similar, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A,
col·locada, eficiencia energética A

3.697,97 €

(TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-128 EEJT2J22 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal
nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub
de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i
20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada
Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar.

4.014,29 €

(QUATRE MIL CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-129 EEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

90,27 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-130 EEK11G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 700x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el
bastiment

73,76 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-131 EEK11N88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 800x400 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

155,89 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-132 EEK11NB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 500x800 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

224,60 €

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

P-133 EEK14QB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x900 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores
verticals i comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment

302,46 €

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

P-134 EEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

29,96 €

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

P-135 EEK17D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

65,22 €

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

P-136 EEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
625x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

80,12 €

(VUITANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-137 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

128,15 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-138 EEKP1101 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de
corrent altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs

152,85 €

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

P-139 EEKP5511 u Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm
d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes

193,01 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-140 EEM3A122 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat en conducte

123,45 €

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

P-141 EEMH2H60 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2500 m3/h, estructura de tub
d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic,
col·locada.
Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, LGH-250RVXT-E o similar.

3.941,88 €

(TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-142 EEV32AA1 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i
connectat, model a definir amb els equips instal·lats.

1.119,57 €

(MIL  CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-143 EEZ52310 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula,
taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador

41,91 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-144 EF12LE22 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

64,89 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-145 EF5252B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-146 EF5352B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 de gruix, segons
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-147 EF599001 ut Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació. Inclou la part proporcionals de
connexions i canonada de gas, en el cas que sigui necessari. Totalment montat i connexionat.

312,00 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS)

P-148 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-149 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-150 EFQ3225K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,79 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-151 EFQ3226K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-152 EG3125A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

25,59 €

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

P-153 EG41TOTX u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric general de distribució en armari metàl·lic
tipus Merlin Guerin serie Prisma o similar per 120 mòduls de 35mm. Amb 10 finestres de 12
mòduls c/u. Contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de
100A IV, 10kA, associat a proteccions sobretensions permanents i transitòries CIRPROTECT
o similar. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta, i cablejat segons
esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb
indicació del circuit. Plaquesta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu

3.126,00 €
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interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases,
neutre i terra, completament montat i provat. Porta plena amb clau indicatiu de tensió.
Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació de plaques fotovoltaiques.
(TRES MIL  CENT VINT-I-SIS EUROS)

P-154 EG42TOTX u Subquadre elèctric general en planta primera en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o
similar, amb porta per 72 mòduls de 35mm amb 6 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els
automàtics grafiats en esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i
senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben
fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color
adequat a fases, neutre i terra, completament muntat i provat.

1.955,00 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

P-155 EG43TOTX u Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta
per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats
en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de
coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta
de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit
gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de
H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.

1.211,00 €

(MIL DOS-CENTS ONZE EUROS)

P-156 EG44TOTX u Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar,
amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els
automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de
circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals
de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta
identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb
conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i
provat.

1.211,00 €

(MIL DOS-CENTS ONZE EUROS)

P-157 EG621194 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat 11,65 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-158 EG621G94 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior,
encastat

11,98 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-159 EG63115C u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu superior, encastada

13,56 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-160 EG641178 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
superior, encastat

16,34 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-161 EG641AA4 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V,
amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, encastat

25,29 €

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

P-162 EGA21112 u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa,
preu mitjà, encastat

16,19 €

(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-163 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

60,85 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-164 EKK13221 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament 9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-165 EMD2U210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb
contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de
grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

39,12 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-166 EP141224 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu
superior, encastada

21,45 €

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

P-167 EP7312F1 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6
U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada

27,21 €

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

P-168 EY01AJUX PA Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents en obertura de regates en parets i
paviments, amb mitjans manuals i tapades amb morter de ciment 1:4, i/o reposició
d'enguixat, col.locació de caixetins, caixes de connexions, formació de forats i passos,
col.locació de sanitaris, etc...

2.168,00 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-169 EY01AJUY PA Ajudes de paleta a la resta d'industrial 1.380,00 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

P-170 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el
Real Decret 396/2006. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

97,10 €

(NORANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-171 GEC020 m3 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.

161,16 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-172 K1213251 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

6,40 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-173 K1215250 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

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-174 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-175 K21GEL11 u Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i telecomunicacions, inclós quadre elèctric,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou transport a
instal.lació de gestió de residus, valoritzacó i/o deposició de residus a dipòsit autoritzat
incloses taxes.

219,66 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-176 K21GU001 u Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic situats a façana, amb mitjans manuals
per a posterior muntatge

526,42 €

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

P-177 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,75 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-178 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,67 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-179 K43DF444 m2 Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm
de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts

50,50 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-180 KADG1122PS2 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x160
cm, amb pany i clau i barres antipànics, col·locada. (PS2)

231,04 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-181 KADG1132PS1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x83 cm,
ambvidre, pany i clau, col·locada, (PS1).

118,45 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-182 L21HUM20 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu
o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

48,18 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-183 L81R730X m2 Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en paret o sostre pla 18,30 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-184 LD1R2P01 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat
prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50
mm amb utilització de dos accessoris

39,36 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-185 LD1R2P02 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat
prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90
mm amb utilització de dos accessoris

43,92 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-186 MT42MEE051E ut Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de
refrigerant, i recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació
trifàsica (400V/50Hz), gamma City Multi, compatible amb la gamma Hybrid City Multi, sèrie
R2, model PUHY-P650YSNW-A ´´MITSUBISHI ELECTRIC´´ o similar, potència frigorífica
nominal 76 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), EER = 3,93, SEER = 6,7, consum elèctric nominal en refrigeració 16,03
kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de
-5 fins a 52 ° C, potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP = 3,53, consum
elèctric nominal en calefacció 17,91 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec
de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5 ° C, connectabilitat de fins a 50 unitats
interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%, compressor
scroll hermèticament segellat amb control Inverter, 1750x1858x740 mm, pes 337 kg, pressió
sonora 66 dBA, potència sonora 83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total màxima de
canonada frigorífica 1000 m, diferència màxima d'alçada d'instal·lació 90 m si la unitat
exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 60 m si es troba per sota.

28.912,00 €

(VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS)
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P-187 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

22,03 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-188 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera/porta exterior, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

22,03 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-189 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

11,01 €

(ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-190 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

12,10 €

(DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-191 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-192 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

4,41 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-193 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

139,99 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-194 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

6,61 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-195 P2143-4RR5 m Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

6,61 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-196 P2143-H8DF m2 Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

7,91 €

(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-197 P2143-H8DH m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-198 P2145-4RRY u Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

13,32 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-199 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

7,26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-200 P214A-HIOB u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala
polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a
paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PEx)

59,75 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/03/22 Pàg.: 23

P-201 P214A-HIOC u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta interior de fusta abatible, de fins a 3
m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i grau de dificultat baix amb la intervenció del
conservador-restaurador.(PExa)

29,87 €

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

P-202 P214A-HIOD u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala
polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a
paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PV1)

42,68 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-203 P214G-78OW m2 Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb mitjans manuals, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

13,22 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-204 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Planta Baixa:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.
Planta 1:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes + envoltant biga escenari Sala d'Actes.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.

14,32 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-205 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de
la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels
elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió.

24,75 €

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

P-206 P214O-4RO2 m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta, graons i barana metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

12,65 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-207 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

140,41 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-208 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de formigó, graons i barana metàl·lica, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

18,65 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-209 P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-210 P214T-4RQK m2 Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

11,01 €

(ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-211 P21D0-HBKQ u Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova ubicació. 33,90 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-212 P21D0-HBKR u Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació d'aixeta d'abocador muntat superficialment
o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals.

9,74 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-213 P21DB-6PEX u Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva
reutilització.

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-214 P21DD-HBKF u Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de pati, accessoris i elements de subjecció,
de fins a 6 m d'alçària, com a màxim i càrrega sobre camió/contenedor.

81,82 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-215 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

194,56 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-216 P21G1-4RU0 m3 Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

104,84 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-217 P21GG-4RXH u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a
nova ubicació.

23,23 €

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

P-218 P21GH-HCWT u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada,
rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-219 P21GH-HCWX u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-220 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals. 1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-221 P21GN-4RUB u Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. 15,82 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-222 P21GN-4RUF u Arrencada de llumenera exterior muntada en braç mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans
manuals i recol·locació posterior.

13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-223 P21GN-4RUG u Arrencada de llumenera interior encastada en fals sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans
manuals i recol·locació en nova ubicació.

5,29 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-224 P21GN-4RUJ u Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i
recol·locació en nova ubicació.

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-225 P21GN-4RUM u Arrencada de llumenera interior de superfície de paret i sostre, a una alçària > 3 m, amb
mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació.

5,00 €

(CINC EUROS)
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P-226 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

249,06 €

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

P-227 P21GS-4RV2 u Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

14,21 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-228 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

15,57 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-229 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-230 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

25,11 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-231 P21Q0-H8E2 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i retirada sobre camió o contenidor a
l'abocador autoritzat.
*Desmuntatge del mobiliari existent al office de planta 1.Eliminar pica i mobiliari existent.

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-232 P21Q0-H8E3 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica,
marc de vidre i elements de la sala de pintura actual de planta baixa. Retirada i càrrega sobre
camió a l'abocador autoritzat.

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-233 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*El desmuntatge del mobiliari i
equipaments de la cuina de planta baixa que es reaprofitin s'hauran de tornar a muntar a
l'office de la planta 1. Redistribució de pica, cambra frigorífica i armaris provinents de planta
baixa. La resta es pot retirar, càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.

21,02 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-234 P21R0-92IB u Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera. 72,49 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-235 P312-D4N2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,49 €

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-236 P312-D4NP m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,49 €

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-237 P380-3CP2 kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-238 P44C-DP0Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

*HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200. ACER s-275.

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-239 P44C-DP10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

*Acer B-500S.

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-240 P4FF-EH0L m3 Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara exterior, i arrebossat en cara interior. En
parets noves d'Escala d'emergència. Acabat amb estuc de cal. Color a definir per DF en base
a 3 mostres. (M4)

273,68 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-241 P4LC-654A m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de
200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura

32,12 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-242 P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

9,18 €

(NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-243 P540-CV32 m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de
l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172
mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a
160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb
làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament,
adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb
fixacions mecàniques
*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de
llana de roca de 150mm. La cara interior disposa de microperforacions de 3mm de diàmetre.
El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer
prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de
minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CO).

67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-244 P540-CV3P m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de
l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172
mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a
160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb
làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament,
adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb
fixacions mecàniques
*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de
llana de roca de 80mm. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25.
Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de
façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CB).

67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-245 P5Z25-50XA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8,
recolzada sobre envanets de sostremort

18,49 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-246 P5ZJ1-52DN m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

30,99 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-247 P612A-7BO2 m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de gres per 1 cara, revocat i
impermeabilitzat 1 cara. Jardinera accés SMC.(M3.1)

37,84 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-248 P612A-7BOV m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues cares. Gruix total 11,5cm. Paret de
taponament de buits de portes i finestres.(M3)

37,84 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-249 P6142-57AK m2 Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat per cara interior. Gruix total
8,5cm.Paret de recolzament noves portes (M2.1)

22,37 €

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

P-250 P6142-57E2 m2 Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm arrebossat per cara exterior.Gruix total
8,5cm.Reomplert panys façana.(M2)

25,68 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-251 P6142-57EN m2 Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm arrebossat per cara exterior.Gruix total
5,5cm. Reomplert panys façana.(M1)

21,69 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-252 P653-8LIE m2 Envà de PYL_SS_10cm.
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats de
70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i plauqes Standard de 1.5cm en
ambdues cares. Gruix total de 10 cm.(E1)

48,60 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-253 P653-8LOL m2 Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa.
Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral
60mm. Sense placa superior. Gruix total 8cm. (E0).

44,28 €

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

P-254 P653-8LOM m2 Envà de PYL_HH_10cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats
70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 1 placa hidròfuga de 1.5cm en
ambdues cares. Gruix total 10cm.(E1.2)

49,37 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-255 P653-8LZ5 m2 Envà de PYL_2HH_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats
70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 2 plaques hidròfugues de 1.5cm en
ambdues cares. Gruix total 13cm.(E1.3)

56,86 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-256 P653-8LZP m2 Envà de PYL_HI_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats
70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm, 1 placa hidròfuga per la cara interna
(office) i 3 plaques ignífugues en la cara exterior(pas escala emergència). Gruix total 13cm
(E4.1)

66,89 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-257 P660-73G2 m2 VE-Mampara vestíbul accés CASAL
Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro),
o similar, amb vidre fix laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600.

160,60 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-258 P660-73GB m2 Subministre i col·locació de mampara de dutxa frontal,composta per un vidre fixe+porta
abatible de 6mm de gruix. Mides: 82cm d'amplada x 200cm d'alçada.Inclou doble asa
metàl·lica i  tractament anticalç.

462,89 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-259 P660-73GE m2 Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro),
o similar, amb porta abatible de vidre amb clau i maneta inox mate antienganxaments
incorporada. Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. S'incorporarà un vinil entre 90 i 160cm
d'alçada, a definir dsseny per la propietat.(MP)

160,60 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-260 P7C22-E0BJ m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150 kPa de tensió a la compressió, de
100 mm de gruix, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i
cantell preparat amb encaix, col·locades amb adhesiu de formulació específica

26,62 €

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

P-261 P7C40-5NZK m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix
amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques

*Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en caixes de persiana. Gruix de 8cm.(AL)

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-262 P7CR1-5ZNC m2 Enllistonat acústic.
Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell d'enllistonat de fusta, acústic, muntat
sobre base de feltre acústic negree, de 9mm de gruix. El panell té un gruix de 22mm, incloent
lames i feltre, Acabat panel·lat sobre frontal de boca d'escenari i sòcol de prosceni, i en paret
inclinada d'accés a sala. (R4)

148,88 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-263 P824-3QY5 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

39,01 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-264 P824-3RER m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres premsat
esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

42,53 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-265 P8311-9KGN m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat amb acabat llis a jardinera accés SMC, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55
i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades
amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

77,57 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-266 P83EC-95I8 m2 Tradossat directe / omega + PYL S 15
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, directe sobre omega a parament
existent, i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 3cm.(E3).

29,92 €

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

P-267 P83EC-97KF m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 S
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm,
d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 8,5cm.
(E2)

33,22 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-268 P83EC-97KL m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 H
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm,
d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Hidrófuga de 1,5cm. Gruix total 8,5cm.
(E2.2)

34,95 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-269 P846-9JN9 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras continu de plaques de cartró guix hidròfugues, tipus Fermacell o similar, fixat a
subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura
ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)

34,17 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-270 P846-9JNB m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

*Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura
d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat
llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)

31,62 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-271 P84J-9JQX m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ral registrable de plaques de guix laminat hidròfugues, junta oculta, tipus ECOMIN
Filigran de Knauf o similar. (FTRH)

46,51 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-272 P84J-9JRJ m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600
mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb
forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat fonoabsorbents, A2-S1, D0, junta oculta,
tipus THERMATEX Acoustic de Knauf o similar. (FTRF)

57,67 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-273 P84J-9JRY m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de
KNAUF o similar. (FTR)

45,01 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-274 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

*Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60.

54,62 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-275 P87B-5VI6 m2 Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical 6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-276 P894-4V9A m2 Pintat de barana escala SMC, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

23,90 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-277 P89C-392G m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente EI 15 (299 micres) i aplicació d'una mà
de imprimación segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc,
color gris.

15,60 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-278 P89E-4VV7 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

20,56 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-279 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.RAL pintura interiors hortizontal general blanc RAL 9010 o
similar.

7,57 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-280 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. RAL pintura interiors vertical general blanc RAL 9010 o similar.
Excepció parets caixa interior escenari i sala taula de so que seràn de color NEGRE
ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret accés vestíbul, paret escala i vestíbul SMC i frontal
de banys i portes de banys a la planta primera pendent de definir color en obra en base a 3
mostres.

6,80 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-281 P89J-4UDX m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant Indeterminat i dues d'acabat

11,42 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-282 P8M1-HCHV m2 Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat mate.
*Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament
com a màxim, amb 2 plecs, per a remat vertical de façana, col·locat amb fixacions
mecàniques o soldat, i segellat. (R3)
*Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, d'alumini anoditzat RAL
s/plànols (darrere cartelleria SMC).(R3)

141,14 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-283 P930-B3HC m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

86,97 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-284 P93M-3G12 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 20x20cm amb diàmetre de 6, abocat amb bomba. Solera
escenari, amb malla electrosoldad i filtre acústic a impacte.

34,99 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-285 P93M-3G13 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 6cm cada 20, abocat amb bomba. Solera recrescut rampa
i replà escales noves, sobre envanets i rasilles cada 60cm.

36,48 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-286 P93M-3G1R m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15cm, amb xarxat de 15x15cm diametre 8, abocat amb bomba. Solera nova
sota façana.

35,99 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-287 P9D5-35WF m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antilliscant en marxapeus d'accessos, portes i balconeres. (PAV4).

59,43 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-288 P9D5-363H m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada 10cm, en rampa d'accés i interior.
(PAV3).

56,26 €

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

P-289 P9D5-3642 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2,
Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte ciment. A definir per la propietat en base a 3 mostres.
(PAV2).

49,14 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-290 P9D5-364L m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2,
Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir per la propietat en base a 3 mostres.
(PAV1).

49,14 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-291 P9E1-DMY2 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland.
*Paviment de vorera a refer (PAV9).

32,52 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-292 P9J4-9ET3 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària,
amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou marc perimetral d'acer
inoxidable.
*Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat. Inclou marc perimetral del pelfut.(PAV5).

280,53 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-293 P9U8-4ZA2 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).
*Sòcol gres imitació ciment.

10,35 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-294 P9U8-4ZA3 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).
*Sòcol marbre.

10,35 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-295 P9U8-4ZAS m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)
*Sòcol gres imitació fusta.

10,35 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-296 PA16-6142 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior corredera de mides
2.00x2.50m, per a la seva restauració a taller, pintat de porta i col·locació amb reblert dels
forats, reajustat i aplomat.(P14)

171,48 €

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

P-297 PA21-5QF0 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm,
simple superficial amb guia vista.(P7)

244,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)

P-298 PA21-5QF2 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm,
simple superficial amb guia vista. (P8)

244,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)

P-299 PAM2-H7K4 m2 Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de 90-100cm només vidre emmarcada en
alumini muntada sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacatge subjecte a estructura
d'alumini de la mampara amb cargols d'acer autorroscants. Anirà proveïda de rivet de goma
de doble duresa per a evitar contraccions i dilatacions, aconseguint un bon amortiment i
aïllament acústic adequat. Fulla de porta amb vidre butiral (5+5) transparent emmarcada en
alumini estructural anoditzat o lacatge, de secció (40 x 50) mm, suportada sobre 3 o 4
frontisses de seguretat acer inox. Manilla i pany acer inox amb bombi europeu. Guillotina
inferior per a bon ajust a paviment.(PV)

303,37 €

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

P-300 PAQ2-4UH2 u P10-Armari Sala de juntes 2
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars,
de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els
sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb
perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides
0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.00x0.20m.
2 tapetes laterals de 0.18x3.20m.

97,06 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-301 PAQ2-4UH3 u P11-Armari Sala Activitats-Jocs
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars,
de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els
sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb
perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides
0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.50m no).Fons armaris: 60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m.
1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50

97,06 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-302 PAQ2-4UH4 u P12-Armari Sala Pintura
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars,
de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els
sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb
perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides
0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

97,06 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-303 PAQ2-4UH5 u P12-Armari Sala Coordinació
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars,
de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els
sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb
perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides
0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

97,06 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-304 PAQ2-4UH6 u P12-Armari Sala Informática
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars,
de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els
sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb
perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides
0.60x2.40m.
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.60x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m

97,06 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-305 PAQ2-4UH7 u P13-Armari Sala Gran Polivalent
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars,
de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els
sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb
perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides
0.60x2.40m.Armaris de fons 60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m

97,06 €
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(NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-306 PAQ2-4UH8 u Armaris vestidors
Armari modular, de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en
cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb
cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Tiradors rodons de inox mate.Mides: 1.00x2.30m

290,04 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-307 PAQ2-4UHW u P10-Armari Sala de juntes 1
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars,
de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els
sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb
perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un
25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides
0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.60x0.20m.

97,06 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-308 PAQA-BFXW u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 70x 200 cm, amb galze per a
vidre, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada.
*Porta corredissa simple per dins mur (P9).

206,13 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-309 PAQB-B6L2 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau.Tapetes laterals
en brancals i frontals en cara exterior. Dins la sala sense tapetes frontals. (P6)

275,25 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-310 PAQB-B6L9 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. (P2)

275,25 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-311 PAQB-B6LF u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau
desbloquejable des del exterior.(Portes de lavabos)(P1).

244,66 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-312 PAQB-B6LL u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P3)

275,25 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-313 PAQB-B6N1 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb
una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10
cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de pas 167cm. (P5)

381,29 €

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-314 PAS2-5R92 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu
superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P4)

315,01 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-315 PAS2-5R93 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles batents, per a una llum de 140x240 cm, preu
superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de pas 140cm. Porta amb clau. EI2 60
C5.(P16)

492,25 €

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

P-316 PAS2-5R96 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu
superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P3)

290,99 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-317 PAV7-AHEX u Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de finestres situades a la sala d'actes,
enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat.

182,73 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-318 PAV8-6Y9A m2 Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment de finestres, tipus POLYSCREEN 473 o
similar, de Bandalux. Teixit white sand o similar. Preparat per motoritzar i accionament amb
comandament en finestres de sala d'actes, a excepció de les finestres de planta baixa que
aniràn amb corda (sense motor).

104,94 €

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-319 PAZ2-BTIM u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg,
per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a
la porta. (P7 i P8)

77,90 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-320 PAZ3-B6JM u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per
pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125,
instal·lat.
*Palanca antipànic (P5).

625,31 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-321 PB11-DIZZ m Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer inoxidable, collada a muret o soldada a
perfils amb pipes 10-12mm inox. (B2)

300,25 €

(TRES-CENTS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-322 PB11-DJ05 m Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer inoxidable, separada 40mm de muret i
col·locada a 65cm i a 90cm (doble passamà) collada a muret cada 2m mitjançant suport tipus
pipes, amb embellidors circulars. (B1)

327,10 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-323 PB11-H83V m Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana amb passamans de 40mm diàmetre
d'acer inoxidable soldada mitjançant pipa a cada muntant. Muntant 90-100cm de pletina acer
per pintar rectangular de 40x10mm, un muntant cada 100cm. Barrots entre travessers de
10mm diàmetre, d'acer per pintar. Travesser superior i travesser inferior a una alçada de
10cm màxim de paviment, per protecció lateral, de 40x10cm muntat soldat a biga de suport
d'escala o lateralment mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha de quedar vista) i amb 3-4
cargols inserits 10cm.(B3)

255,42 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-324 PB31-HAGY m2 Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer per pintar de mides aprox. 152cmx140cm
(7uts) i 88cmx140cm (1ut), amb pintura a l'esmalt tipus Oxiron RAL s/projecte, ancorada
(soldada) a brancals de forat de façana i formada per bastiment amb perfils de pletina de
tubulars de 40x10 mm i lames del mateix material de 40x10 mm. Tot segons detalls projecte
executiu i directrius de la DF.

131,71 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-325 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Vínil situat entre 90 i 160cm d'alçada,
a definir disseny per la propietat.

70,74 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-326 PC16-5NMH m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre armari de fusta, de mides
0.90 x 2.00m.

101,99 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-327 PC16-5NMK m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament.
Mides 0.50 x 1.00m.

96,56 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-328 PDN3-61UZ u Reixes inferior i superior de ventilació de cambra interior on s'ubica el comptador de gas
existent.

38,54 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-329 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat
amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de
desguassos

604,42 €

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

P-330 PJ117-3BJA u Subministre i col·locació de lavabo petit angular de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu alt.Model: Lavabo angular Hall de Roca o similar.

158,92 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-331 PJ117-3BWL u Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble. Model: Lavabo
Square 60x42 de Roca o similar.

157,97 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-332 PJ11A-7ATS u Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x800 mm, de color
blanc, preu superior, encastat al paviment. Model: Terran extraplana o similar.

213,25 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-333 PJ11C-3CXB u Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació. Model:The Gap Square de Roca o similar.

197,36 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-334 PJ218-3UCS u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

151,99 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-335 PJ219-3SFV u Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets.

115,94 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-336 PJ32-3EGO u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1'', roscat
a un sifó de llautó cromat

15,87 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-337 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

25,28 €

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

P-338 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm
de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques.

30,95 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-339 PJ40-HA28 u Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat polit setinat. Inclou escombreta de niló.
Ancorat a parament vertical amb fixacions mecàniques.

40,11 €

(QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-340 PJ40-HA2A u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària
i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

26,19 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-341 PJ43-HA1G u Subministrament i col·locació de dosificador antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., model
BS618 serie Chronos o similar de Franke, cos d'acer inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS,
col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

75,99 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-342 PK20-6132 u Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una fulla batent amb
obertura cap a l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau segons normes de la
companyia subministradora.

662,44 €

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

P-343 PK20-613R u Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a
l'exterior, de mides 170X70X30 cm, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes
de la companyia subministradora.

662,44 €

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

P-344 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis, instal·lada. 371,24 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-345 PM15-4IDJ u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

40,70 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-346 PM17-386R u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment a la intempèrie

66,36 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-347 PM17-386T u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

57,66 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-348 PM20-DG41 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

379,07 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-349 PM30-613Z u Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg. 30,09 €

(TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-350 PM31-6140 u Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per
a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor.
*Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a planta baixa i planta primera.

10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-351 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb
rodes

304,43 €

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

P-352 PM32-H88H u Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg de capacitat i una eficàcia de
27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat

89,12 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-353 PMITCMY01 ut Subministrament i montatge de kit de distribució gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 sortides, model CMY-Y202S-G2 o similar.

167,00 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS)

P-354 PMS0-6Z00 u Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat plata corvat amb policarbonat davanter i
tapetes laterals, mides 160 x 110 mm. Sistema Kurvos o equivalent.Senyalització de sales
(sala coordinadora, sala de pintura, sala d'informàtica i despatx Junta d'Avis) i vestuaris.

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-355 PMS0-6Z01 u Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat a la paret amb cargols. 5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-356 PMS0-6Z02 u Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-357 PMS0-6Z03 u Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-358 PMS0-6Z04 u Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en cas d'incendi´´, rectangular, de 297x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-359 PMS0-6Z05 u Rètol senyalització pulsador alarma incendis, quadrat, de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-360 PMS0-6Z06 u Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-361 PMS0-6Z07 u Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-362 PMS0-6Z08 u Rètol senyalització boca indencis equipada, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-363 PMS0-6Z0A u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-364 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida, rectangular, de 402x105 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

6,73 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-365 PMS0-6Z0C u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-366 PMS0-6Z0G u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència escala descendent,
rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-367 PQ21-H84J u Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o similar, de Franke, cos d'acer
inoxidable, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

202,55 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-368 PQ52-6562 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a
màxim, acabat pintat color negre, per taula de so, amb cantells de fusta pintat de color negre
també i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins
a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.

387,43 €

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

P-369 PQ52-6568 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a
màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i
reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm
d'alçada en el tot el perímetre.

387,43 €

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

P-370 PQ60-HB3R u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada
mecànicament al parament

30,95 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-371 PQ83-HA7O u Subministrament i col·locació d'eixugamans automàtic per sensor elèctric en bany, model
ARTH310, sèrie Chronos o similar, de Franke, de 2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable
acabat setinat o brillant, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

164,00 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS)

P-372 PQN2-HCLD m Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat UPN
200, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció
rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.*Escala metàl·lica de

350,50 €
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suports i zanques de perfilería metàl·lica. Xapa tipus almendrada conformant esglaons i
baranes soldades a cantells.Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer
galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat, col·locat soldat
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-373 PQUQ-HOBX d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones
amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de
dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer

42,35 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-374 PQUQ-HQZL u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin
amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de
retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer.

331,12 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-375 PQZ1-HAMP u Lletres corpòrees alumini façana
Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED per l'accés a Sala Muriel Casals (LCL) i
lletres corpòrees d'alumini per l'accés al CASAL Serra de Galliners (LC).

1.410,97 €

(MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-376 PR32-8RY2 m3 Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals.

285,49 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-377 PR32-8RYJ m3 Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

285,49 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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01.01.001 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la
coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements
desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió.

24,75 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,35640 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 1,26452 €

Altres conceptes 23,12908 €

01.01.002 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Planta Baixa:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.
Planta 1:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes + envoltant biga escenari Sala d'Actes.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.

14,32 €

Altres conceptes 14,32000 €

01.01.003 P2145-4RRY u Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

13,32 €

Altres conceptes 13,32000 €

01.01.004 P2143-H8DF m2 Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

7,91 €

Altres conceptes 7,91000 €

01.01.005 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

6,61 €

Altres conceptes 6,61000 €

01.01.006 P214G-78OW m2 Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

13,22 €

Altres conceptes 13,22000 €

01.01.007 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

139,99 €

Altres conceptes 139,99000 €

01.01.008 P2143-4RR5 m Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

6,61 €

Altres conceptes 6,61000 €

01.01.009 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*El desmuntatge del mobiliari i
equipaments de la cuina de planta baixa que es reaprofitin s'hauran de tornar a muntar a l'office
de la planta 1. Redistribució de pica, cambra frigorífica i armaris provinents de planta baixa. La
resta es pot retirar, càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.

21,02 €

Altres conceptes 21,02000 €

01.01.010 P21Q0-H8E2 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i retirada sobre camió o contenidor a l'abocador
autoritzat.
*Desmuntatge del mobiliari existent al office de planta 1.Eliminar pica i mobiliari existent.

15,00 €

Altres conceptes 15,00000 €

01.01.011 P21Q0-H8E3 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica, marc de
vidre i elements de la sala de pintura actual de planta baixa. Retirada i càrrega sobre camió a
l'abocador autoritzat.

15,00 €
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Altres conceptes 15,00000 €

01.01.012 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

15,57 €

Altres conceptes 15,57000 €

01.01.013 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

25,11 €

Altres conceptes 25,11000 €

01.01.014 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

17,20 €

Altres conceptes 17,20000 €

01.01.015 P21GS-4RV2 u Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

14,21 €

Altres conceptes 14,21000 €

01.01.016 P21GN-4RUG u Arrencada de llumenera interior encastada en fals sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans
manuals i recol·locació en nova ubicació.

5,29 €

Altres conceptes 5,29000 €

01.01.017 P21GN-4RUJ u Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i
recol·locació en nova ubicació.

4,79 €

Altres conceptes 4,79000 €

01.01.018 P21GN-4RUM u Arrencada de llumenera interior de superfície de paret i sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans
manuals i recol·locació en nova ubicació.

5,00 €

Altres conceptes 5,00000 €

01.01.019 P21GN-4RUF u Arrencada de llumenera exterior muntada en braç mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans
manuals i recol·locació posterior.

13,57 €

Altres conceptes 13,57000 €

01.01.020 P21DD-HBKF u Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de pati, accessoris i elements de subjecció, de
fins a 6 m d'alçària, com a màxim i càrrega sobre camió/contenedor.

81,82 €

Altres conceptes 81,82000 €

01.01.021 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals. 1,52 €

Altres conceptes 1,52000 €

01.01.022 P21GN-4RUB u Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. 15,82 €

Altres conceptes 15,82000 €

01.01.023 P21G1-4RU0 m3 Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

104,84 €

Altres conceptes 104,84000 €

01.01.024 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

4,41 €

Altres conceptes 4,41000 €

01.01.025 P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

6,39 €

Altres conceptes 6,39000 €
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01.01.026 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

140,41 €

Altres conceptes 140,41000 €

01.01.027 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

12,10 €

Altres conceptes 12,10000 €

01.01.028 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 7,26 €

Altres conceptes 7,26000 €

01.01.029 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

11,01 €

Altres conceptes 11,01000 €

01.01.030 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

22,03 €

Altres conceptes 22,03000 €

01.01.031 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera/porta exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

22,03 €

Altres conceptes 22,03000 €

01.01.032 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de formigó, graons i barana metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

18,65 €

Altres conceptes 18,65000 €

01.01.033 P214O-4RO2 m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta, graons i barana metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

12,65 €

Altres conceptes 12,65000 €

01.01.034 P214T-4RQK m2 Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

11,01 €

Altres conceptes 11,01000 €

01.01.035 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

5,95 €

Altres conceptes 5,95000 €

01.01.036 P2143-H8DH m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

2,64 €

Altres conceptes 2,64000 €

01.01.037 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

194,56 €

Altres conceptes 194,56000 €

01.01.038 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

249,06 €

Altres conceptes 249,06000 €

01.01.039 P21GH-HCWTu Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada,
rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

4,09 €

Altres conceptes 4,09000 €

01.01.040 P21GG-4RXH u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a nova
ubicació.

23,23 €
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Altres conceptes 23,23000 €

01.01.041 P21GH-HCWXu Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,09 €

Altres conceptes 4,09000 €

01.01.042 01010000001 ut Pla de treball amb risc d'amiant
El pla ha d'especificar la següent informació i incloure la documentació acreditativa corresponent
(article 11.2 del Reial decret 396/2006):
Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat.
Tipus de material, forma de presentació i quantitats.
Ubicació del lloc de treball.
Data d'inici i durada prevista
Relació nominal dels/de les treballadors/ores, categories professionals, oficis, formació i
experiència.
Procediments que s'aplicaran.
Mesures preventives previstes.
Equips de protecció individual i unitats de descontaminació.
Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres persones.
Informació als treballadors.
Eliminació de residus.
Recursos preventius.
Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball especificant el laboratori acreditat
que analitzarà les mostres.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

01.01.043 PQUQ-HQZL u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin
amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada
d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer.

331,12 €

BQUL-HOBZ u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que ma 331,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.044 PQUQ-HOBX d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb:
zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i
zona de vestidor per a roba de carrer

42,35 €

BQUL-HOBY d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zon 42,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.045 K21GEL11 u Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i telecomunicacions, inclós quadre elèctric, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou transport a instal.lació de
gestió de residus, valoritzacó i/o deposició de residus a dipòsit autoritzat incloses taxes.

219,66 €

Sense descomposició 219,66000 €

01.01.046 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el Real
Decret 396/2006. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

97,10 €

Sense descomposició 97,10000 €

01.01.047 GEC020 m3 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.

161,16 €

Sense descomposició 161,16000 €

01.01.048 K21GU001 u Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic situats a façana, amb mitjans manuals per
a posterior muntatge

526,42 €

Altres conceptes 526,42000 €

01.02.001 P6142-57EN m2 Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 5,5cm.
Reomplert panys façana.(M1)

21,69 €
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B0F13-0LM5 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-E 4,31290 €

Altres conceptes 17,37710 €

01.02.002 P6142-57E2 m2 Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm arrebossat per cara exterior.Gruix total
8,5cm.Reomplert panys façana.(M2)

25,68 €

B0F13-0LM5 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-E 4,31290 €

Altres conceptes 21,36710 €

01.02.003 P6142-57AK m2 Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat per cara interior. Gruix total 8,5cm.Paret de
recolzament noves portes (M2.1)

22,37 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,95850 €

B0F13-0LM5 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-E 3,82520 €

Altres conceptes 17,58630 €

01.02.004 P612A-7BOV m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues cares. Gruix total 11,5cm. Paret de
taponament de buits de portes i finestres.(M3)

37,84 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01602 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,16274 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 5,77800 €

Altres conceptes 30,88324 €

01.02.005 P612A-7BO2 m2 Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de gres per 1 cara, revocat i impermeabilitzat 1
cara. Jardinera accés SMC.(M3.1)

37,84 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 5,77800 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,16274 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01602 €

Altres conceptes 30,88324 €

01.02.006 P8311-9KGN m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat amb acabat llis a jardinera accés SMC, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65
cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb
ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

77,57 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 2,91900 €

B094-06TT kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004 11,83350 €

B053-1VF7 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris 0,27945 €

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 1,28000 €

B837-1PJR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entr 20,12460 €

Altres conceptes 41,13345 €

01.02.007 P4FF-EH0L m3 Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara exterior, i arrebossat en cara interior. En parets
noves d'Escala d'emergència. Acabat amb estuc de cal. Color a definir per DF en base a 3
mostres. (M4)

273,68 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 41,29840 €

Altres conceptes 232,38160 €

01.02.008 P93M-3G13 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 8 cm, amb xarxat de 6cm cada 20, abocat amb bomba. Solera recrescut rampa i replà
escales noves, sobre envanets i rasilles cada 60cm.

36,48 €
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B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 7,26768 €

Altres conceptes 29,21232 €

01.02.009 EY01AJUX PA Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents en obertura de regates en parets i
paviments, amb mitjans manuals i tapades amb morter de ciment 1:4, i/o reposició d'enguixat,
col.locació de caixetins, caixes de connexions, formació de forats i passos, col.locació de
sanitaris, etc...

2.168,00 €

Sense descomposició 2.168,00000 €

01.02.010 EY01AJUY PA Ajudes de paleta a la resta d'industrial 1.380,00 €

Sense descomposició 1.380,00000 €

01.02.011 L81R730X m2 Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en paret o sostre pla 18,30 €

Sense descomposició 18,30000 €

01.03.001 P540-CV32 m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de
l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm
de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160
kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina
LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent
prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques
*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana
de roca de 150mm. La cara interior disposa de microperforacions de 3mm de diàmetre. El
recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer
prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells,
remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CO).

67,58 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 2,64000 €

B0CH2-21F6 m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 12,85900 €

B712-FGNI m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/ 7,31500 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,24900 €

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 1,38000 €

B7C93-0J4L m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm 22,06600 €

Altres conceptes 21,07100 €

01.03.002 P540-CV3P m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de
l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm
de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160
kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina
LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent
prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques
*Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana
de roca de 80mm. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de
coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per
formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CB).

67,58 €

B7C93-0J4L m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm 22,06600 €

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 1,38000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,24900 €

B712-FGNI m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/ 7,31500 €

B0CH2-21F6 m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 12,85900 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 2,64000 €

Altres conceptes 21,07100 €
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01.03.003 P5ZJ1-52DN m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

30,99 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,43000 €

B5ZJ1-0NKE u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm d 8,31000 €

B5ZJ0-0MP2 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de 5,84775 €

Altres conceptes 15,40225 €

01.03.004 PR32-8RYJ m3 Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals 285,49 €

BR38-21CT t Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 233,76600 €

Altres conceptes 51,72400 €

01.03.005 P7C22-E0BJ m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 100
mm de gruix, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell
preparat amb encaix, col·locades amb adhesiu de formulació específica

26,62 €

B7C26-FGRF m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la co 21,55650 €

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 1,32733 €

Altres conceptes 3,73617 €

01.03.006 P4LC-654A m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 -
210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia
de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura

32,12 €

B4L2-FGL2 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 23,33760 €

Altres conceptes 8,78240 €

01.03.007 E45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

90,62 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 69,09000 €

Altres conceptes 21,53000 €

01.03.008 01030000000 ut Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN 100R RW 40dB. Panells acústics modulars
autoportants per a la construcció de cabines i pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm
d'amplària per 100 mm de gruix amb un sistema de engatillado lateral que li confereix una
instal·lació sense caragols auxiliars. Formats per una safata exterior de xapa d'acer
galvanitzada, un nucli de llana de roca amb vel negre de protecció i una safata de tancament
mitjançant unió mecànica de xapa d'acer prelacada en color blanc i perforació multidiàmetre.
Aquest sistema evita, al contrari que mètodes d'unió per adhesiu, el despreniment de les parts
amb el pas del temps. Opcionalment es poden pintar en color RAL a triar.El muntatge es realitza
sense necessitat d'estructura auxiliar, sent els propis mòduls els que formen.

57,20 €

Sense descomposició 57,20000 €

01.03.009 E54ZW14K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

20,47 €

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 5,44000 €

B0CHT14K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de d 5,94405 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,84000 €

Altres conceptes 8,24595 €

01.03.010 E54ZT78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

17,68 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,35875 €

B0CHT78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de d 6,58665 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,84000 €

Altres conceptes 9,89460 €

01.04.001 P7C40-5NZK m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix
amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques

*Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en caixes de persiana. Gruix de 8cm.(AL)

9,07 €

B7C90-0JBZ m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 100 mm de gruix amb làmina d'alu 3,94800 €

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 1,38000 €

Altres conceptes 3,74200 €

01.04.002 E7C2A803 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu

14,06 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,17357 €

B7C22800 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 80 mm de gruix, de 2,1 10,64700 €

Altres conceptes 3,23943 €

01.04.003 E7C24423 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 40
mm de gruix, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell
preparat amb encaix, col·locades amb morter adhesiu

6,35 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,17357 €

B7C24420 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 40 mm de gruix, de 50 k 3,58050 €

Altres conceptes 2,59593 €

01.04.004 E81136D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
acrílic color a escollir per la Direcció Facultativa, remolinat i lliscat.

49,05 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 5,15880 €

Altres conceptes 43,89120 €

01.04.005 P824-3RER m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres premsat esmaltat,
grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

42,53 €

B0FG2-0GLW m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, 24,29900 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,63450 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 3,08876 €

Altres conceptes 14,50774 €

01.04.006 K1213251 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

6,40 €

Altres conceptes 6,40000 €

01.04.007 K1215250 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

0,09 €
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B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.05.001 P660-73GE m2 Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o
similar, amb porta abatible de vidre amb clau i maneta inox mate antienganxaments incorporada.
Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600. S'incorporarà un vinil entre 90 i 160cm d'alçada, a definir dsseny per la
propietat.(MP)

160,60 €

B661-1KOE m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat d 142,86000 €

Altres conceptes 17,74000 €

01.05.002 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Vínil situat entre 90 i 160cm d'alçada, a
definir disseny per la propietat.

70,74 €

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 35,05000 €

Altres conceptes 35,69000 €

01.05.003 0116000000 m2 Forrat entre mampares Divitecnic T-65
Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de trasdossat de parets i pilars que disposa
d'un només panell d'aglomerat melamínic de 16 mm. de gruix, i cambra d'aire interior per a pas
d'instal·lacions. Estructures ocultes autoportants d'alumini, aliatge 6063. Lleugeres, inalterables,
no magnètiques, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per a
anivellament i tensors plans per a unions internes. Parts vistes: sòcols i coronacions en alumini
anoditzat 15 micres o lacat gamma Ral segons normatives QUALICOAT (ISO 2813 - ISO 2409 -
ISO 1520). Recobert de panell melaminat de gramatge 120 gr/m² i aplacat de cant en PVC d'1
mm., acabat color a triar. Es proposat l'acabat micro-ranurat horitzontal efecte bedoll natural.

64,27 €

Sense descomposició 64,27000 €

01.05.004 P660-73G2 m2 VE-Mampara vestíbul accés CASAL
Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o
similar, amb vidre fix laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600.

160,60 €

B661-1KOE m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat d 142,86000 €

Altres conceptes 17,74000 €

01.05.005 01170000001 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs d'alumini. Previsió per insonorització de Sala Gran
Polivalent.

160,00 €

Sense descomposició 160,00000 €

01.05.006 P653-8LOL m2 Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa.
Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm.
Sense placa superior. Gruix total 8cm. (E0).

44,28 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,39450 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm 5,41780 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 9,29060 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 6,24750 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,65585 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €
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B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,55460 €

Altres conceptes 13,56515 €

01.05.007 P653-8LIE m2 Envà de PYL_SS_10cm.
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats de 70mm,
ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i plauqes Standard de 1.5cm en ambdues
cares. Gruix total de 10 cm.(E1)

48,60 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,39450 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 5,56200 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 8,14080 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 5,32510 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 6,24750 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,65585 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,55460 €

Altres conceptes 13,56565 €

01.05.008 P653-8LOM m2 Envà de PYL_HH_10cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm,
ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 1 placa hidròfuga de 1.5cm en ambdues cares.
Gruix total 10cm.(E1.2)

49,37 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,39450 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm 5,41780 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 14,37880 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 6,24750 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,65585 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,55460 €

Altres conceptes 13,56695 €

01.05.009 P653-8LZ5 m2 Envà de PYL_2HH_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm,
ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 2 plaques hidròfugues de 1.5cm en ambdues
cares. Gruix total 13cm.(E1.3)

56,86 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,55460 €
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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 1,04800 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,65585 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 6,24750 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 18,58120 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm 5,41780 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,39450 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €

Altres conceptes 14,06455 €

01.05.010 P83EC-97KF m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 S
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima
plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2)

33,22 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B7C93-0ITH m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm 3,39900 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 5,32510 €

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amp 2,69500 €

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am 0,70300 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,37538 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,27730 €

Altres conceptes 13,99562 €

01.05.011 P83EC-97KL m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 H
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima
plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Hidrófuga de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2.2)

34,95 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B7C93-0IT3 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm 2,54410 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 7,91040 €

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amp 2,69500 €

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am 0,70300 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,37538 €
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B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,27730 €

Altres conceptes 13,99522 €

01.05.012 P83EC-95I8 m2 Tradossat directe / omega + PYL S 15
Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, directe sobre omega a parament
existent, i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 3cm.(E3).

29,92 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0CC0-21OR m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), 7,71470 €

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amp 2,69500 €

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am 0,70300 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,37538 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,27730 €

Altres conceptes 11,70502 €

01.05.013 P653-8LZP m2 Envà de PYL_HI_13cm
Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm,
ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm, 1 placa hidròfuga per la cara interna (office) i 3
plaques ignífugues en la cara exterior(pas escala emergència). Gruix total 13cm (E4.1)

66,89 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 6,24750 €

B0CC0-21OP m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), sego 28,46920 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 5,56200 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,39450 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,55460 €

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 1,04800 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,65585 €

Altres conceptes 14,06235 €

01.06.001 P846-9JNB m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

*Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer
galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a
definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)

31,62 €
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B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 4,69000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 4,64530 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

Altres conceptes 19,91612 €

01.06.002 P846-9JN9 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras continu de plaques de cartró guix hidròfugues, tipus Fermacell o similar, fixat a
subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura
ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)

34,17 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 4,69000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 7,18940 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

Altres conceptes 19,92202 €

01.06.003 P84J-9JRY m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb
forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de KNAUF o
similar. (FTR)

45,01 €

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada 2,78100 €

B84I-0P88 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600 30,57040 €

Altres conceptes 11,65860 €

01.06.004 P84J-9JQX m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb
forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

*Cel ral registrable de plaques de guix laminat hidròfugues, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran
de Knauf o similar. (FTRH)

46,51 €

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada 2,78100 €

B84I-0P88 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600 30,57040 €

Altres conceptes 13,15860 €

01.06.005 P84J-9JRJ m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600
mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

57,67 €
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*Cel ras registrable de plaques de guix laminat fonoabsorbents, A2-S1, D0, junta oculta, tipus
THERMATEX Acoustic de Knauf o similar. (FTRF)

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada 2,78100 €

B84I-0P8K m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perfor 43,22910 €

Altres conceptes 11,65990 €

01.06.006 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

*Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60.

54,62 €

B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada pe 43,14000 €

Altres conceptes 11,48000 €

01.06.007 0102000000 m2 Tabica fals sostre 31,00 €

Sense descomposició 31,00000 €

01.06.008 0102000001 ut Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa AMF THERMATEX SONIC ELEMENT o de
similar propietats.

48,00 €

Sense descomposició 48,00000 €

01.07.001 P824-3QY5 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

39,01 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 3,08876 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,63450 €

B0FG2-0GNG m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25,06900 €

Altres conceptes 10,21774 €

01.07.002 P7CR1-5ZNC m2 Enllistonat acústic.
Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell d'enllistonat de fusta, acústic, muntat sobre
base de feltre acústic negree, de 9mm de gruix. El panell té un gruix de 22mm, incloent lames i
feltre, Acabat panel·lat sobre frontal de boca d'escenari i sòcol de prosceni, i en paret inclinada
d'accés a sala. (R4)

148,88 €

B7CP2-15TT m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm 123,98400 €

Altres conceptes 24,89600 €

01.08.001 P9D5-364L m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2,
Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir per la propietat en base a 3 mostres.
(PAV1).

49,14 €

B094-06TO kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 5,88294 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 1,28250 €

B0FG2-0GOU m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o qua 24,75540 €

Altres conceptes 17,21916 €

01.08.002 P9U8-4ZAS m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)
*Sòcol gres imitació fusta.

10,35 €
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B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,33075 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,09009 €

B9U7-0JAV m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària 6,20160 €

Altres conceptes 3,72756 €

01.08.003 P9D5-3642 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2,
Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de gres gran format efecte ciment. A definir per la propietat en base a 3 mostres.
(PAV2).

49,14 €

B094-06TO kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 5,88294 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 1,28250 €

B0FG2-0GOU m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o qua 24,75540 €

Altres conceptes 17,21916 €

01.08.004 P9U8-4ZA2 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
*Sòcol gres imitació ciment.

10,35 €

B9U7-0JAV m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària 6,20160 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,09009 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,33075 €

Altres conceptes 3,72756 €

01.08.005 P9D5-363H m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada 10cm, en rampa d'accés i interior. (PAV3).

56,26 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 2,03102 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,48450 €

B0FG2-0GNR m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 76 a 1 28,61100 €

Altres conceptes 25,13348 €

01.08.006 P9U8-4ZA3 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
*Sòcol marbre.

10,35 €

B9U7-0JAV m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària 6,20160 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,09009 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,33075 €

Altres conceptes 3,72756 €

01.08.007 P9D5-35WF m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antilliscant en marxapeus d'accessos, portes i balconeres. (PAV4).

59,43 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 4,41221 €
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B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 1,28250 €

B0FG2-0GNR m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 76 a 1 28,61100 €

Altres conceptes 25,12429 €

01.08.008 P9J4-9ET3 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb
acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou marc perimetral d'acer inoxidable.
*Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat. Inclou marc perimetral del pelfut.(PAV5).

280,53 €

B9J3-28DB m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'al 276,55000 €

Altres conceptes 3,98000 €

01.08.009 P9E1-DMY2 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland.
*Paviment de vorera a refer (PAV9).

32,52 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01540 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32256 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,90560 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,74848 €

Altres conceptes 24,52796 €

01.09.001 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. RAL pintura interiors vertical general blanc RAL 9010 o similar.
Excepció parets caixa interior escenari i sala taula de so que seràn de color NEGRE
ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret accés vestíbul, paret escala i vestíbul SMC i frontal de
banys i portes de banys a la planta primera pendent de definir color en obra en base a 3 mostres.

6,80 €

B896-0P0Q kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 3,27420 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,65025 €

Altres conceptes 2,87555 €

01.09.002 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.RAL pintura interiors hortizontal general blanc RAL 9010 o similar.

7,57 €

B896-0P0Q kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 3,27420 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,65025 €

Altres conceptes 3,64555 €

01.09.003 P894-4V9A m2 Pintat de barana escala SMC, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

23,90 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 2,80051 €

B896-0P0H kg Pintura partícules metàl·liques 4,77197 €

Altres conceptes 16,32752 €

01.09.004 P89E-4VV7 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

20,56 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 2,54592 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 3,12630 €

Altres conceptes 14,88778 €

01.09.005 P89J-4UDX m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
Indeterminat i dues d'acabat

11,42 €
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B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 2,54592 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 3,12630 €

Altres conceptes 5,74778 €

01.09.006 P89C-392G m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente EI 15 (299 micres) i aplicació d'una mà de
imprimación segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris.

15,60 €

B896-0P0N kg Pintura sintètica, per a exteriors 1,51215 €

B8Z6-0P2L kg Imprimació sintètica 2,48880 €

Altres conceptes 11,59905 €

01.09.007 P87B-5VI6 m2 Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical 6,67 €

Altres conceptes 6,67000 €

01.09.008 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

3,83 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,23899 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,42840 €

Altres conceptes 3,16261 €

01.10.001 EAJ137G4F1 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 88x144 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
F1

384,85 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,14800 €

BAJ134G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla 369,08467 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,03250 €

Altres conceptes 11,58483 €

01.10.002 EAJ137G4F2 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

394,40 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,14800 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,03250 €

BAJ134G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla 378,63800 €

Altres conceptes 11,58150 €

01.10.003 EAJ137G4F3 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 100x146 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
F3

441,01 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,14800 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,03250 €

BAJ134G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla 425,23960 €

Altres conceptes 11,58990 €

01.10.004 EAJ1E3G4F4 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 80
i una full afixe de 40, per a un buit d'obra aproximat de 120x240 cm, classificació mínima 4 de

609,43 €



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 21/03/22 Pàg.: 18

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb caixa de persiana i guies.

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,00900 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,97330 €

BAJ1E3G4 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fu 582,68160 €

Altres conceptes 19,76610 €

01.10.005 EAJ148G4F41u Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre bastiment de base, una fulla abatible, per a
un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies.

249,78 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,43500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,51770 €

BAJ144G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla 227,44800 €

Altres conceptes 17,37930 €

01.10.006 EAJ1H685F5 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 220x265 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

968,70 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,43950 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,30760 €

BAJ1H585 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fu 910,17960 €

Altres conceptes 49,77330 €

01.10.007 EAJ1AHG4F6 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 214x246 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
F6

616,49 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,29600 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,82240 €

BAJ1A5G4 m2 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit 588,61256 €

Altres conceptes 19,75904 €

01.10.008 EAJ1D2G4F6 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 81x2460 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana
F6

380,13 €

BAJ1D2G4 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una full 359,80378 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,48810 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,86550 €

Altres conceptes 13,97262 €

01.10.009 EAJ117G4F7 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 91x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire

243,12 €
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segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,14800 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,03250 €

BAJ114G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla 227,35012 €

Altres conceptes 11,58938 €

01.10.010 EAJ1A2G4F7 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 41x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

89,18 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,00450 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,66860 €

BAJ1A1G4 m2 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit 73,92070 €

Altres conceptes 11,58620 €

01.10.011 EAJ1FARC u Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
practicable, per a un buit d'obra aproximat de 66x305 cm, en forma d'arc classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

640,18 €

BAJ111G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla 626,18265 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,69820 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,71750 €

Altres conceptes 11,58165 €

01.10.012 EAF9FMAR u Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8 lamel·les fixes d'eix horitzontal de 660 mm
d'alçària, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 66x305 cm en forma d'arc.
Tapeta interior cega i apertura només en embocadura de conductes de ventilació. (FMArc).

650,46 €

BAF905P2 u Finestra d'alumini anoditzat natural de 4 lamel·les mòbils d'eix horitzontal de 290 mm 633,08052 €

Altres conceptes 17,37948 €

01.10.013 EAM2U01PE1 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 163x250 cm, i vidre lateral fix de 163x250
cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE1

2.171,84 €

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 1.994,51000 €

Altres conceptes 177,33000 €

01.10.014 EAM2U01PE2 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 160x218 cm, i vidre lateral fix de 150x218
cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE2

2.211,73 €

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 2.034,40020 €

Altres conceptes 177,32980 €

01.10.015 EAM2U01PE3 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 155x256 cm, i vidre lateral fix de 155x256
cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

2.327,41 €
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BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 2.150,08178 €

Altres conceptes 177,32822 €

01.10.016 EC1BCB4X m2 Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble 4,4/16Argon/6,6 (36mm), cambra d'aire amb
argó, vidre baix emissiu i amb control solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. Amb les següents
característiques:
Pes: 25 kg/m2
Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K.
Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral 7035
TL (transmissió lluminosa): 69%
RL (reflexió lluminosa): 19%
Factor solar g: 0,42
Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba
Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0
Completament instal.lat i segellat.

102,95 €

BC1G4925 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard cla 87,64000 €

Altres conceptes 15,31000 €

01.11.001 PAQB-B6LF u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de
pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau
desbloquejable des del exterior.(Portes de lavabos)(P1).

244,66 €

BAQ8-2P5F u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb un 179,98000 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,62000 €

Altres conceptes 42,06000 €

01.11.002 PAQB-B6L9 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. (P2)

275,25 €

BAQ8-2P5B u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb un 210,57000 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,62000 €

Altres conceptes 42,06000 €

01.11.003 PAQB-B6LL u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P3)

275,25 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,62000 €

BAQ8-2P5H u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb un 210,57000 €

Altres conceptes 42,06000 €

01.11.004 PAS2-5R96 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior,
col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P3)

290,99 €

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, pre 280,84000 €

Altres conceptes 10,15000 €

01.11.005 PAS2-5R92 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior,
col·locada.

315,01 €
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*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P4)

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, pre 280,84000 €

Altres conceptes 34,17000 €

01.11.006 PAQB-B6N1 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una
llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm,
com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes,
acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de pas 167cm. (P5)

381,29 €

BAQ8-2P6B u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, a 302,60000 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,62000 €

Altres conceptes 56,07000 €

01.11.007 PAZ3-B6JM u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per
pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125,
instal·lat.
*Palanca antipànic (P5).

625,31 €

BAZ6-2P4R u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament 592,59000 €

Altres conceptes 32,72000 €

01.11.008 PAQB-B6L2 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau.Tapetes laterals en
brancals i frontals en cara exterior. Dins la sala sense tapetes frontals. (P6)

275,25 €

BAQ8-2P5H u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb un 210,57000 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,62000 €

Altres conceptes 42,06000 €

01.11.009 PAZ2-BTIM u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a
una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça
de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. (P7 i P8)

77,90 €

BAZ3-2V70 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, ll 47,49000 €

Altres conceptes 30,41000 €

01.11.010 PA21-5QF0 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm,
simple superficial amb guia vista.(P7)

244,00 €

Altres conceptes 244,00000 €

01.11.011 PA21-5QF2 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm,
simple superficial amb guia vista. (P8)

244,00 €

Altres conceptes 244,00000 €

01.11.012 PAQA-BFXW u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 70x 200 cm, amb galze per a
vidre, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada.
*Porta corredissa simple per dins mur (P9).

206,13 €

BAZ2-2QCW u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 70x 200cm, de DM l 74,43000 €

BAQ7-2Q16 u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 70x 200 cm, amb galze 82,81000 €
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BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €

Altres conceptes 33,98000 €

01.11.013 PA16-6142 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior corredera de mides 2.00x2.50m,
per a la seva restauració a taller, pintat de porta i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat.(P14)

171,48 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 1,02088 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,06800 €

Altres conceptes 170,39112 €

01.11.014 PAS2-5R93 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles batents, per a una llum de 140x240 cm, preu
superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de pas 140cm. Porta amb clau. EI2 60
C5.(P16)

492,25 €

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, pre 280,84000 €

Altres conceptes 211,41000 €

01.11.015 PAM2-H7K4 m2 Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de 90-100cm només vidre emmarcada en alumini
muntada sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacatge subjecte a estructura d'alumini de la
mampara amb cargols d'acer autorroscants. Anirà proveïda de rivet de goma de doble duresa
per a evitar contraccions i dilatacions, aconseguint un bon amortiment i aïllament acústic
adequat. Fulla de porta amb vidre butiral (5+5) transparent emmarcada en alumini estructural
anoditzat o lacatge, de secció (40 x 50) mm, suportada sobre 3 o 4 frontisses de seguretat acer
inox. Manilla i pany acer inox amb bombi europeu. Guillotina inferior per a bon ajust a
paviment.(PV)

303,37 €

BAM2-H5DA m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix a 254,05000 €

Altres conceptes 49,32000 €

01.11.016 P214A-HIOB u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala
polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de
dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PEx)

59,75 €

Altres conceptes 59,75000 €

01.11.017 P214A-HIOD u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala
polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de
dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PV1)

42,68 €

Altres conceptes 42,68000 €

01.11.018 P214A-HIOC u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta interior de fusta abatible, de fins a 3 m2,
amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració i grau de dificultat baix amb la intervenció del
conservador-restaurador.(PExa)

29,87 €

Altres conceptes 29,87000 €

01.12.001 PB11-DJ05 m Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer inoxidable, separada 40mm de muret i col·locada
a 65cm i a 90cm (doble passamà) collada a muret cada 2m mitjançant suport tipus pipes, amb
embellidors circulars. (B1)

327,10 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €

BB11-0XQE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), am 309,55000 €

Altres conceptes 15,57000 €

01.12.002 PB11-DIZZ m Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer inoxidable, collada a muret o soldada a perfils
amb pipes 10-12mm inox. (B2)

300,25 €
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BB11-0XQ8 m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), am 282,70000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €

Altres conceptes 15,57000 €

01.12.003 PB11-H83V m Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana amb passamans de 40mm diàmetre d'acer
inoxidable soldada mitjançant pipa a cada muntant. Muntant 90-100cm de pletina acer per pintar
rectangular de 40x10mm, un muntant cada 100cm. Barrots entre travessers de 10mm diàmetre,
d'acer per pintar. Travesser superior i travesser inferior a una alçada de 10cm màxim de
paviment, per protecció lateral, de 40x10cm muntat soldat a biga de suport d'escala o lateralment
mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha de quedar vista) i amb 3-4 cargols inserits 10cm.(B3)

255,42 €

BB11-H5EU m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, am 169,71000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,96000 €

BC1A-0TNY m2 Vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B 53,24000 €

Altres conceptes 28,51000 €

01.12.004 PB31-HAGY m2 Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer per pintar de mides aprox. 152cmx140cm
(7uts) i 88cmx140cm (1ut), amb pintura a l'esmalt tipus Oxiron RAL s/projecte, ancorada
(soldada) a brancals de forat de façana i formada per bastiment amb perfils de pletina de tubulars
de 40x10 mm i lames del mateix material de 40x10 mm. Tot segons detalls projecte executiu i
directrius de la DF.

131,71 €

BB33-H5IA m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inox 107,30000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,96000 €

Altres conceptes 20,45000 €

01.12.005 01090000000 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat de xapa miniona d'acer galvanitzat
lacat en color estandar, de 6 mm de gruix, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus
omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer
inoxidable, a la façana d'Escala d'Emergència a pati.(XM)

74,21 €

Sense descomposició 74,21000 €

01.12.006 KADG1132PS u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x83 cm, ambvidre,
pany i clau, col·locada, (PS1).

118,45 €

BADG1132 u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, 112,59000 €

Altres conceptes 5,86000 €

01.12.007 KADG1122PS u Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x160 cm,
amb pany i clau i barres antipànics, col·locada. (PS2)

231,04 €

BADG1132 u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, 225,18000 €

Altres conceptes 5,86000 €

01.12.008 EE4ZGJD4 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat (Aerospirator) en part superior, segellats
i connectats a conductes interiors, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.

118,20 €

BE4DJD30 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, giratori, de 350 mm de diàmetre 96,05000 €

Altres conceptes 22,15000 €

01.12.009 EE4ZAM0H u Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 1000x1000 mm
de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.*Sombreret de coberta, d'acer
pintat negre, segellat en tot el perímetre, de lames inclinades antipluja.(V2)

388,48 €

BE4DM0AH u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, amb lamel·les i antirregolfant, de 100 366,33000 €

Altres conceptes 22,15000 €

01.12.010 PQZ1-HAMP u Lletres corpòrees alumini façana
Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED per l'accés a Sala Muriel Casals (LCL) i
lletres corpòrees d'alumini per l'accés al CASAL Serra de Galliners (LC).

1.410,97 €
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BQZ1-H5YE u OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i 200 mm de gruix amb una su 1.215,44000 €

Altres conceptes 195,53000 €

01.12.011 E4415325 kg Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a façana cada 60cm. Acabat pintat igual que
fusteria.(PC)

1,78 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,07000 €

Altres conceptes 0,71000 €

01.12.012 E8K9TH3K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat.
*TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat mate. Igual que brancals i llindes de façana.
*CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa metàl·lica amb doble goteró i amb
inclinació única. Col·locació en mur de façana i badalot escala.

20,21 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,84000 €

B0CHTH3K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de d 5,70843 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,71750 €

Altres conceptes 12,94407 €

01.12.013 E4415322 kg Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural existent en paret a mantenir (escala
emergència), en junta en paret nova. Collat a façana.(PI)

1,78 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,07000 €

Altres conceptes 0,71000 €

01.12.014 P8M1-HCHV m2 Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat mate.
*Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament
com a màxim, amb 2 plecs, per a remat vertical de façana, col·locat amb fixacions mecàniques o
soldat, i segellat. (R3)
*Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, d'alumini anoditzat RAL
s/plànols (darrere cartelleria SMC).(R3)

141,14 €

B44Z-0LZP kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 112,09800 €

Altres conceptes 29,04200 €

01.12.015 EB32TANC1 ut Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB
Subministrament i muntatge de tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat,
panell cec, mides definides en els plànols, acabat sendzimir, obertura manual. Fins i tot calaix
recollidor folrat, torn, molls de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany
central amb clau de seguretat, fallada als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament
i muntatge a l'obra. Totalment muntat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei.

682,09 €

Sense descomposició 682,09000 €

01.12.016 PK20-613R u Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a
l'exterior, de mides 170X70X30 cm, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la
companyia subministradora.

662,44 €

BK20-16W0 u Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap 565,63000 €

Altres conceptes 96,81000 €

01.12.017 PK20-6132 u Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una fulla batent amb obertura
cap a l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau segons normes de la companyia
subministradora.

662,44 €

BK20-16W0 u Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap 565,63000 €

Altres conceptes 96,81000 €
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01.12.018 PDN3-61UZ u Reixes inferior i superior de ventilació de cambra interior on s'ubica el comptador de gas existent. 38,54 €

Altres conceptes 38,54000 €

01.13.01.001 C110401 PA Previsió trasllat d'escomesa elèctrica 530,00 €

Sense descomposició 530,00000 €

01.13.01.002 0111010000 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb forma d'anell de 87W per penjar de sostre,
de la marca XAL mino 60 circle ó equivalent.
Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini; superfície amb recobriment de pintura en
pols en blanc;; lluminària suspesa amb cable de 1500mm; regulació de l'altura sense necessitar
eines; inclòs cable d'alimentació transparent; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica
de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de il·luminància i un enllumenat homogeni;
LEDS d'alta eficiència; binning inicial <o= 3 Macadam; 3000K; CRI > o = 80; mín. 90% de flux
lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica
segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX.
Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de corretges de coberta. Diàmetre de 60 a 100cm.
MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o similar.(I1.1)

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

01.13.01.003 0111010001 ut Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra LED, de 23W/m, encastable amb marc a
parets i sostre, de 1500mm, de la marca Xal Frame o equivalent.
Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària encastable amb marc; superfície amb
acabat pintat en pols en colors blanc; Perfil disponible per a pre-muntatge; resta de components
lluminosos montables sense eina; element de llum format per perfil extruit amb acabat altament
reflector; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a
la reducció de iluminancia i un enllumenat homogeni; UGR < 19 per a variants ´´e´´ Leds; LEDS
d'alta eficiència, binning inicial <0= 3 Macadam; en 3000K i CRI >o= 80; mín. 90% de flux
lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica
segons IEC 62471 grup de risc 0; control amb DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge:
Sala: 16.60m + 16.40m  33.00 ml
Accés Sala: 4.50 ml
Sota barana escala SMC 1.50+3.50ml 4.50 ml
Sota barana vestíbul SMC 3.00 ml

Total: 45ml
MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O similar.(I1.2)

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

01.13.01.004 0111010002 ut Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació
IP65, de 150cm, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, difusor opal, de 1.5m de llargària,
per col·locar en línia, en superfície i en exterior.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge. (I1.2E).

Escala emergència, en suports (sota barana ull escala) 7.50 ml
Jardinera accés SMC 1.5ml
Darrera Lletres corpòries 3.00ml

Total: 12ml
Linestra de 1.5ml 8 unitats

40,00 €

Sense descomposició 40,00000 €

01.13.01.005 0111010003 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre,
de la marca XAL sono flex 350 trim ó equivalent.

Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de cos de llum i carcassa de muntatge; carcassa
amb vora perimetral apropiada per al muntatge en sostres de guix; apropiada per a gruixos de
sostre de 10-25 mm; superfície pintada a la pols en blanc; llum acoblable sense eina en la
carcassa; opcionalment enrasada amb el sostre; placa LED lacada amb acabat altament
reflector; inserit de llum LED que inclou dissipador de calor intercanviable; color de llum 3000 K;

150,00 €
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Binning inicial <o=3 Macadam; CRI >o= 80; mín. 90% del flux lluminós després de 50000 h de
vida útil; LED energèticament eficients amb alt rendiment de color; coberta de PMMA setinada;
llum amb 2 orificis per a cables i terminal d'inserció per a cablejat passant; grau de protecció
IP50; CP1 220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc RG 0 - sense risc;
cablejat intern del llum lliure d'halògens; inclòs convertidor, control DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SONO FLEX  o similar. (I1.3)

Sense descomposició 150,00000 €

01.13.01.006 0111010004 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 12W, circular per encastar en fals sostre,
de la marca XAL move it 45 round flex ó equivalent.

Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment de pintura en pols en negre; muntatge
sense eines amb joc de muntatge; Carcassa encastable de guix (pintable); per a muntatge sense
marc en sostres de guix; ajustable en altura sense eines i de manera contínua: enrasat amb el
sostre o sobresortint parcial o totalment; projector giratori 355° i orientable 90°; refrigeració
passiva del LED; amb tecnologia COB (Xip on Board) o LEDS d'alta potència; binning inicial ? 3
Macadam; disponible en 3000?K; opcional amb tecnologia CWD (Colour Warm Dimming); CRI ?
90; mín. 80?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; control de l'enlluernament
mitjançant un punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica d'alta qualitat; característica
projecció precisa amb 2 angles de projecció diferents; grau de protecció IP 40 en el costat
inferior (IP 20 en el superior); CP II, control DMX
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL MOVE IT  o similar. (I1.4)

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

01.13.01.007 0111010005 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 22W, circular per encastar
en fals sostre, de la marca XAL sasso 100 round downlight trimless, ó equivalent.

Projector encastable rodó; instal·lació sense eines mitjançant kit de muntatge amb sistema
inserció de bola; superfície en color blanc, amb marc; UGR <o= 19; Xip on Board; LEDS; binning
inicial < o= 2 Macadam; color de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44
en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II (font d'alimentació) o CP III (projector); control
amb DALI-2 . ø 97mm altura 75mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL SASSO 100  o similar. (I1.5)

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

01.13.01.008 0111010006 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 13W, amb driver, IP44,
circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 60 round downlight trimless, ó
equivalent.

Projector empotrable rodó; superfície en color blanc, amb marc; Xip on Board (DOWNLIGHT;
LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; color de llum 4000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de
protecció IP 44 en el costat inferior ; CP II (font d'alimentació); control amb DALI-2 .ø 63mm
altura 48mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SASSO 60  o similar (I1.5.1)

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

01.13.01.009 0111010007 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, 44W, amb driver, IP40, quadrat per
encastar en fals sostre, de la marca XAL flow, ó equivalent.

Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta amb una grandària molt reduïda (cos de 35
mm); superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc, , cos de la lluminària situat a 11
mm de la paret o sostre; sistema de muntatge ràpid sense eines; distribució de llum directa a
través de cos LGP (Light Guiding Prism); tapa PMMA il·luminada homogèniament amb acabat
setinat, LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K i 4000 K; CRI <o= 80; mín.
90?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; lluminària amb obertura de 2 orificis

135,00 €
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per a integrar cablejat i senzilla connexió; protecció IP 40; CP I; seguretat fotobiológica segons
IEC 62471 grup de risc 0; control DALI-2 amb funció CLO. Mides 591x591mm, altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL FLOW  o similar.(I1.6)

Sense descomposició 135,00000 €

01.13.01.010 0111010008 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 35W, amb driver, lineal per
paret o sostre, de la marca XAL corner 1188, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment
de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de
llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb
alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K;
CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000?h de vida útil; protecció IP?20; CP?I;
seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 1188mm, altura 65mm, ample
65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
Sobre mirall taulell camerinos:  2 ut.
MODEL: XAL CORNER 1188  (I1.7)

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

01.13.01.011 0111010009 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 22W, amb driver, lineal per
paret o sostre, de la marca XAL corner 588, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment
de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de
llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb
alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K;
CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; protecció IP20; CP I;
seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 588mm, altura 65mm, ample
65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut
MODEL: XAL CORNER 588  (I1.7.1)

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

01.13.01.012 01110100010 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 200
lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model IZAR N30 o equivalent. S'inclou marc
de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per sostre.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

50,00 €

Sense descomposició 50,00000 €

01.13.01.013 01110100011 ut Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 100
lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model HYDRA LD N2 o equivalent. S'inclou
marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per parets.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

38,00 €

Sense descomposició 38,00000 €

01.13.01.014 01110100012 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP65, 30W, amb driver, per
paret, de la marca Quart (Faro Barcelona), Xal Streamcut ó equivalent.
Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície anoditzada i pintada la pols en gris fosc;
muntatge a paret, fixat amb caragols acer inoxidable; LEDS d'alta eficiència binning inicial <o= 3
Macadam; 3000?K; CRI >o=80; mínim 95% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil;
tipus protecció IP65, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK07;
temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; espai de connexió de llum separat, apropiat per a
cablejat passant.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL STREAMCUT  o similar. (I1.11)

200,00 €
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Sense descomposició 200,00000 €

01.13.01.015 01110100013 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP54, 18W, amb driver, per
paret, circular, de la marca Xal Doc Wall ó equivalent.
Lluminària de superfície amb forma rodona, cos d'alumini;; superfície pintada a la pols en gris
fosc, coberta opal; LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K; >o=CRI 80; mín.
90% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; tipus protecció IP 54, amb vàlvula
compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK09; temperatura ambient de -20 °C a +50
°C; *ø 180 mm: apropiat per a cablejat passant . ø 360mm altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL DOC WALL  o similar (I1.12).

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

01.13.01.016 01110100014 ut Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm,
instal·lació IP65, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, per col·locar a cambra elèctrica i
de gas.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge. (I1.13).

40,00 €

Sense descomposició 40,00000 €

01.13.01.017 01110100015 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, amb driver, IP65, quadrat per cambra
d'instal·lacions.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge.

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

01.13.01.018 01110100016 ut Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 36W LED, per instal·lar en
paret, de la marca XAL Linea , ó equivalent.
Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per muntatge en paret; LED 4000 K; CRI >o= 90;
protecció IP 65; CP I; amb control DALI-2.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació i muntatge
MODEL: XAL LINEA o similar.

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

01.13.01.019 EG3125A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

25,59 €

BG3125A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 22,73580 €

Altres conceptes 2,85420 €

01.13.01.020 EG41TOTX u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric general de distribució en armari metàl·lic tipus
Merlin Guerin serie Prisma o similar per 120 mòduls de 35mm. Amb 10 finestres de 12 mòduls
c/u. Contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 100A IV, 10kA,
associat a proteccions sobretensions permanents i transitòries CIRPROTECT o similar.
Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta, i cablejat segons esquema elèctric,
amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit.
Plaquesta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior
amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat
i provat. Porta plena amb clau indicatiu de tensió.
Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació de plaques fotovoltaiques.

3.126,00 €

Sense descomposició 3.126,00000 €

01.13.01.021 EG42TOTX u Subquadre elèctric general en planta primera en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o
similar, amb porta per 72 mòduls de 35mm amb 6 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els
automàtics grafiats en esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i
senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben
fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color
adequat a fases, neutre i terra, completament muntat i provat.

1.955,00 €
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Sense descomposició 1.955,00000 €

01.13.01.022 EG43TOTX u Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per
24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en
esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel
terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i
senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben
fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color
adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.

1.211,00 €

Sense descomposició 1.211,00000 €

01.13.01.023 EG44TOTX u Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar,
amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics
grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra
de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta
de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit
gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1
de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.

1.211,00 €

Sense descomposició 1.211,00000 €

01.13.01.024 1G22A301 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense
ajudes de ram de paleta

2.712,67 €

Altres conceptes 2.712,67000 €

01.13.01.025 1G22G300 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i
ajudes de ram de paleta

5.355,79 €

Altres conceptes 5.355,79000 €

01.13.01.026 EG621194 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat 11,65 €

BG621194 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, pe 5,41000 €

Altres conceptes 6,24000 €

01.13.01.027 EG621G94 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat 11,98 €

BG621G94 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, 5,74000 €

Altres conceptes 6,24000 €

01.13.01.028 EG641178 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
superior, encastat

16,34 €

BG641178 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, 10,10000 €

Altres conceptes 6,24000 €

01.13.01.029 EGA21112 u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa,
preu mitjà, encastat

16,19 €

BGA21112 u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, am 10,62000 €

Altres conceptes 5,57000 €

01.13.01.030 EG63115C u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu superior, encastada

13,56 €

BG63115C u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25 7,32000 €

Altres conceptes 6,24000 €

01.13.01.031 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

60,85 €

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris d 49,88000 €

Altres conceptes 10,97000 €
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01.13.01.032 EG641AA4 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb
2 contactes NA, amb tecla, preu superior, encastat

25,29 €

BG641AA4 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 2 19,05000 €

Altres conceptes 6,24000 €

01.13.01.033 EMD2U210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons
UNE-EN 50131-2-6, col·locat

39,12 €

BMD2U210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed 6,20000 €

Altres conceptes 32,92000 €

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

48,18 €

Altres conceptes 48,18000 €

01.13.02.001 01010000 ut Desplaçament de 2m de boca de reg amb electrovàlvules a terra i aixeta de reg situades al pati. 168,15 €

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 51,28000 €

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

Altres conceptes 33,26000 €

01.13.02.002 EF5252B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

8,42 €

BF525200 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segon 1,81560 €

BFW525B0 u Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,30300 €

BFY5A500 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de di 0,16000 €

Altres conceptes 6,14140 €

01.13.02.003 EF599001 ut Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació. Inclou la part proporcionals de connexions i
canonada de gas, en el cas que sigui necessari. Totalment montat i connexionat.

312,00 €

Sense descomposició 312,00000 €

01.13.02.004 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat
amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de
desguassos

604,42 €

Altres conceptes 604,42000 €

01.13.03.001 PJ11C-3CXB u Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Model:The Gap Square de Roca o similar.

197,36 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,20652 €

BJ11C-0Q7J u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/ 162,30000 €

Altres conceptes 33,43248 €

01.13.03.002 PJ117-3BWL u Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble. Model: Lavabo Square
60x42 de Roca o similar.

157,97 €
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B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,43025 €

BJ115-0QES u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm 144,17000 €

Altres conceptes 13,36975 €

01.13.03.003 PJ117-3BJA u Subministre i col·locació de lavabo petit angular de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu alt.Model: Lavabo angular Hall de Roca o similar.

158,92 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,43025 €

BJ115-0QE2 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de 141,77000 €

Altres conceptes 16,71975 €

01.13.03.004 PJ219-3SFV u Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets.

115,94 €

BJ219-0RAM u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o a 96,07000 €

Altres conceptes 19,87000 €

01.13.03.005 PJ32-3EGO u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1'', roscat a
un sifó de llautó cromat

15,87 €

BJ32-0RLM u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 1'', 9,25000 €

Altres conceptes 6,62000 €

01.13.03.006 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

25,28 €

BJ3E-0RN8 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetr 18,66000 €

Altres conceptes 6,62000 €

01.13.03.007 PJ11A-7ATS u Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x800 mm, de color
blanc, preu superior, encastat al paviment. Model: Terran extraplana o similar.

213,25 €

BJ119-1PSZ u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x700 mm, de color blanc, preu superior 194,21000 €

Altres conceptes 19,04000 €

01.13.03.008 PJ218-3UCS u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

151,99 €

BJ218-0RHR u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon 138,75000 €

Altres conceptes 13,24000 €

01.13.03.009 P21D0-HBKQ u Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova ubicació. 33,90 €

B61Z-H6AX u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 2,38000 €

Altres conceptes 31,52000 €

01.13.03.010 P21D0-HBKR u Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació d'aixeta d'abocador muntat superficialment o
sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals.

9,74 €

Altres conceptes 9,74000 €

01.13.03.011 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques.

30,95 €

BJ4Z-H68W u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 24,36000 €

Altres conceptes 6,59000 €

01.13.03.012 PJ40-HA28 u Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat polit setinat. Inclou escombreta de niló.
Ancorat a parament vertical amb fixacions mecàniques.

40,11 €
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BJ4Z-H68P u Tovalloler en forma de cèrcol, de poliamida, de dimensions 150 x 220 mm i diàmetre d 33,52000 €

Altres conceptes 6,59000 €

01.13.03.013 PJ40-HA2A u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i
600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

26,19 €

BJ4Z-H68E u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fo 19,60000 €

Altres conceptes 6,59000 €

01.13.03.014 PQ83-HA7O u Subministrament i col·locació d'eixugamans automàtic per sensor elèctric en bany, model
ARTH310, sèrie Chronos o similar, de Franke, de 2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable
acabat setinat o brillant, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

164,00 €

BQ82-H61L u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vi 143,73000 €

Altres conceptes 20,27000 €

01.13.03.015 PJ43-HA1G u Subministrament i col·locació de dosificador antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., model BS618
serie Chronos o similar de Franke, cos d'acer inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col·locat
mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

75,99 €

BJ4Z-H68F u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària p 69,40000 €

Altres conceptes 6,59000 €

01.13.03.016 PQ21-H84J u Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o similar, de Franke, cos d'acer inoxidable,
col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

202,55 €

BQ21-H5D1 u Paperera mural de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida a 189,00000 €

Altres conceptes 13,55000 €

01.13.04.001 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,69 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 1,42500 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,10000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

Altres conceptes 12,14500 €

01.13.04.002 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,21 €

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 2,18750 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,85000 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

Altres conceptes 12,14250 €

01.13.04.003 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,85 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 3,48750 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,14000 €

Altres conceptes 12,14250 €

01.13.04.004 4D1R2222 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U,
desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes
existents, segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a
reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no
inclou la bastida

151,85 €
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Altres conceptes 151,85000 €

01.13.04.005 LD1R2P02 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat
prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90
mm amb utilització de dos accessoris

43,92 €

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 3,16500 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 5,26000 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,08000 €

Altres conceptes 35,41500 €

01.13.04.006 LD1R2P01 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat
prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50
mm amb utilització de dos accessoris

39,36 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 1,71000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 2,20000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,04000 €

Altres conceptes 35,41000 €

01.13.05.01.001 EEJT2J22 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal
nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de
coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a
25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada
Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar.

4.014,29 €

BEJT2J22 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, c 3.663,34000 €

Altres conceptes 350,95000 €

01.13.05.01.002 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,47 €

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de dià 0,29700 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nomi 0,21450 €

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons no 1,40760 €

B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,15120 €

Altres conceptes 4,39970 €

01.13.05.01.003 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,86 €

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de dià 0,42900 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre no 0,13500 €

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons no 1,74420 €

B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,15120 €

Altres conceptes 4,40060 €

01.13.05.01.004 EE054512 PA Desplaçament de les dues unitats exteriors existents. Inclou:
- Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits existents i desconnexió de màquines amb
protecció de boques dels circuits.
- Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels equips.

1.125,00 €
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Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorìfic sustitutori del freon R-22.
- Connexionat de tota la instal·lació
- Totalment muntada i connectada.

Sense descomposició 1.125,00000 €

01.13.05.01.005 EFQ3225K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

3,79 €

BFYQ3010 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,01500 €

BFQ3225A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 0,47940 €

Altres conceptes 3,29560 €

01.13.05.01.006 EFQ3226K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

3,85 €

BFYQ3010 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,01500 €

BFQ3226A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 0,54060 €

Altres conceptes 3,29440 €

01.13.05.02.001 EE51HP1A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa
d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras. Inclou la part
proporcional

29,35 €

BE51HP10 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb re 12,76500 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,27500 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, 0,27000 €

Altres conceptes 14,04000 €

01.13.05.02.002 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica,
de 400x400 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

128,15 €

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla m 110,60000 €

Altres conceptes 17,55000 €

01.13.05.02.003 EE42QE52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

39,81 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 2,68620 €

BE42QE50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/U 12,99480 €

Altres conceptes 24,12900 €

01.13.05.02.004 EEKP5511 u Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm
d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes

193,01 €

BEKP5510 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'a 175,46000 €

Altres conceptes 17,55000 €

01.13.05.02.005 EEKP1101 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent
altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs

152,85 €

BEKP1100 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de 135,30000 €

Altres conceptes 17,55000 €
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01.13.05.03.001 EF5352B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 de gruix, segons
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

8,88 €

BFY5A500 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de di 0,16000 €

BFW525B0 u Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,30300 €

BF535200 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons l 2,05020 €

Altres conceptes 6,36680 €

01.13.05.03.002 EE3685B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 8 elements, de 650 mm d'alçària màxima,
per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

36,13 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 1,04000 €

Altres conceptes 35,09000 €

01.13.05.03.003 EE36C5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 12 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat,
sense valvuleria

44,91 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 1,04000 €

Altres conceptes 43,87000 €

01.13.05.03.004 EE36D5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 13 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat,
sense valvuleria

44,91 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 1,04000 €

Altres conceptes 43,87000 €

01.13.05.03.005 EE36G5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 16 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat,
sense valvuleria

49,30 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 1,04000 €

Altres conceptes 48,26000 €

01.13.05.03.006 EE36J5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 18 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat,
sense valvuleria

53,68 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 1,04000 €

Altres conceptes 52,64000 €

01.13.05.03.007 EE36L5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 22 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat,
sense valvuleria

53,68 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 1,04000 €

Altres conceptes 52,64000 €

01.13.05.03.008 EE36P5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 23 elements, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat,
sense valvuleria

58,07 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 1,04000 €

Altres conceptes 57,03000 €

01.13.05.03.009 EE179900 PA Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de planta primera i connectant la nova
distribució. Inclou l'omplert del circuit, purgat i posta en marxa de la instal·lació.

720,00 €

Sense descomposició 720,00000 €
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01.13.05.03.010 EEZ52310 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula, taps i
purgador d'aire manual, acoblat al radiador

41,91 €

BEZ5H210 u Aixeta monotub per a radiador, termostàtica, preu alt 18,30000 €

BEZ5A000 u Purgador per a radiadors, manual 0,20000 €

BEZ55000 u Tap amb reducció, preu alt, per a radiador 0,78000 €

BEZ52000 u Tap cec, preu alt, per a radiador 0,70000 €

Altres conceptes 21,93000 €

01.13.05.04.001 MT42MEE051 ut Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de
refrigerant, i recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica
(400V/50Hz), gamma City Multi, compatible amb la gamma Hybrid City Multi, sèrie R2, model
PUHY-P650YSNW-A ´´MITSUBISHI ELECTRIC´´ o similar, potència frigorífica nominal 76 kW
(temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), EER = 3,93, SEER = 6,7, consum elèctric nominal en refrigeració 16,03 kW, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 52 ° C,
potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura
de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP = 3,53, consum elèctric nominal en
calefacció 17,91 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en
calefacció des de -20 fins a 15,5 ° C, connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un
percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%, compressor scroll hermèticament
segellat amb control Inverter, 1750x1858x740 mm, pes 337 kg, pressió sonora 66 dBA, potència
sonora 83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
diferència màxima d'alçada d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les
unitats interiors i 60 m si es troba per sota.

28.912,00 €

Sense descomposició 28.912,00000 €

01.13.05.04.002 PMITCMY01 ut Subministrament i montatge de kit de distribució gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 2 sortides, model CMY-Y202S-G2 o similar.

167,00 €

Sense descomposició 167,00000 €

01.13.05.04.003 EEDE11K2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant VRF, de 25 a 30 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E de
24080 frigories o similar, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A,
col·locada, eficiencia energética A

3.697,97 €

BEDE11K2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 25 a 30 kW 3.410,02000 €

Altres conceptes 287,95000 €

01.13.05.04.004 EEMH2H60 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2500 m3/h, estructura de tub
d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug
amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic, col·locada.
Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, LGH-250RVXT-E o similar.

3.941,88 €

BEMH2H60 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura 3.612,87000 €

Altres conceptes 329,01000 €

01.13.05.04.005 EE42QF42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

60,91 €

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre 3,34620 €

BE42QF40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/U 20,27760 €

Altres conceptes 37,28620 €

01.13.05.04.006 EE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

58,65 €
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BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 3,05910 €

BE42QB40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/U 18,29880 €

Altres conceptes 37,29210 €

01.13.05.04.007 EEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
625x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

80,12 €

BEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc 66,96000 €

Altres conceptes 13,16000 €

01.13.05.04.008 EEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

29,96 €

BEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc 16,80000 €

Altres conceptes 13,16000 €

01.13.05.04.009 EEK11G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
700x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

73,76 €

BEK11G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat p 60,60000 €

Altres conceptes 13,16000 €

01.13.05.04.010 EEK11N88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
800x400 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

155,89 €

BEK11N88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat p 140,54000 €

Altres conceptes 15,35000 €

01.13.05.04.011 EEK11NB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x800 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

224,60 €

BEK11NB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat p 209,25000 €

Altres conceptes 15,35000 €

01.13.05.04.012 EEK14QB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x900 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i
comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment

302,46 €

BEK14QB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat p 284,91000 €

Altres conceptes 17,55000 €

01.13.05.04.013 EEK17D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

65,22 €

BEK17D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc 52,06000 €

Altres conceptes 13,16000 €

01.13.05.04.014 EEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

90,27 €

BEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat p 77,11000 €

Altres conceptes 13,16000 €

01.13.05.04.015 EEV32AA1 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i
connectat, model a definir amb els equips instal·lats.

1.119,57 €

BEV32AA1 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, 967,68000 €

Altres conceptes 151,89000 €
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01.13.06.001 E13060001 u Tasllat del rack de comunicació existent al nou emplaçament inclós part del cablejat i suportació.
Totalment muntat i comprovat.

731,00 €

Sense descomposició 731,00000 €

01.13.06.002 E13060002 u Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós tub i calbejat fins les dues noves presses.
Totalment muntat i comprovat.

362,00 €

Sense descomposició 362,00000 €

01.13.06.003 EP7312F1 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6
U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada

27,21 €

BP7312F1 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, catego 22,02000 €

Altres conceptes 5,19000 €

01.13.06.004 EP141224 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior,
encastada

21,45 €

BP141224 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu 14,74000 €

Altres conceptes 6,71000 €

01.13.06.005 1P53TVSX u Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2 preses, formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200,
etc..) protecció normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals
(20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a
compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat.
-Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari, col·locat en tub.
-Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris per la
correcte distribució de la senyal de l'habitatge segons plànols.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.

407,00 €

Sense descomposició 407,00000 €

01.13.06.006 1P53VD0X u Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses, formada per:
-Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200,
etc..) protecció normal encastada.
-Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals
(20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a
compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat.
-Cable de comunicacions de 8 parells lliure d'halògens, categoria 6a amb pantalla, col·locat en
tub.
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.

723,18 €

Sense descomposició 723,18000 €

01.13.07.01.001 PM31-6140 u Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la
seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor.
*Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a planta baixa i planta primera.

10,44 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

Altres conceptes 10,14000 €

01.13.07.01.002 PM30-613Z u Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg. 30,09 €

BM31-16W8 u Càrrega d'extintor i retimbrat anual d'extintor de pols seca polivalent de 6 kg 30,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.13.07.01.003 PM32-H88H u Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg de capacitat i una eficàcia de
27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat

89,12 €

BM32-H6BC u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 2 59,85000 €

BMY3-H5CU u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,00000 €
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Altres conceptes 20,27000 €

01.13.07.01.004 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 304,43 €

BM33-0T4S u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 298,36000 €

Altres conceptes 6,07000 €

01.13.07.01.005 P21DB-6PEX u Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva
reutilització.

15,00 €

Altres conceptes 15,00000 €

01.13.07.01.006 0112070000 ut Recol·locació BIE existent 189,00 €

Sense descomposició 189,00000 €

01.13.07.01.007 EF12LE22 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

64,89 €

B0A71Q00 u Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior 0,41600 €

BF12LE00 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca ( 12,17880 €

BFW11E20 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar 9,85800 €

BFY11E20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, sol 1,61000 €

Altres conceptes 40,82720 €

01.13.07.01.008 PM20-DG41 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

379,07 €

BM20-0T0W u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa 302,46000 €

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,59000 €

Altres conceptes 76,02000 €

01.13.07.01.009 PM15-4IDJ u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base d'encastar, encastat

40,70 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

BM16-0SX2 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma 28,17000 €

Altres conceptes 12,16000 €

01.13.07.01.010 PM17-386T u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

57,66 €

BM18-0SYU u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual pe 45,19000 €

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,31000 €

Altres conceptes 12,16000 €

01.13.07.01.011 PM17-386R u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment a la intempèrie

66,36 €

BM18-0SYX u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual pe 53,89000 €

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,31000 €

Altres conceptes 12,16000 €

01.13.07.01.012 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis, instal·lada. 371,24 €
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BM11-H6BF u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots 331,89000 €

Altres conceptes 39,35000 €

01.13.07.02.001 PMS0-6Z07 u Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.002 PMS0-6Z06 u Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.003 PMS0-6Z08 u Rètol senyalització boca indencis equipada, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.004 PMS0-6Z0A u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,67 €

BMS0-1JZX u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster 2,94000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.005 PMS0-6Z0C u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.006 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

6,73 €

BMS0-1JZL u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 4,00000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.007 PMS0-6Z0G u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència escala descendent, rectangular,
de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,93 €

BMS0-1JZR u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x 3,20000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.008 PMS0-6Z02 u Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.009 PMS0-6Z03 u Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.010 PMS0-6Z04 u Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en cas d'incendi´´, rectangular, de 297x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €
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Altres conceptes 2,73000 €

01.13.07.02.011 PMS0-6Z05 u Rètol senyalització pulsador alarma incendis, quadrat, de làmina polièster autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical

5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.13.08.001 EEM3A122 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat en conducte

123,45 €

BEM3A120 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de 88,01000 €

Altres conceptes 35,44000 €

01.13.08.002 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

23,01 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,24000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,22060 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,52760 €

BD13197B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 5,46000 €

Altres conceptes 10,56180 €

01.13.08.003 EKK13221 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament 9,65 €

BKK13220 u Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20 cm 3,07000 €

Altres conceptes 6,58000 €

01.14.001 P44C-DP0Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

*HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200. ACER s-275.

2,08 €

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,22000 €

Altres conceptes 0,86000 €

01.14.002 P44C-DP10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

*Acer B-500S.

2,18 €

B44Z-0M10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,32000 €

Altres conceptes 0,86000 €

01.14.003 P312-D4NP m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,49 €

B06E-115L m3 Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 m 80,33300 €

Altres conceptes 22,15700 €

01.14.004 P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

9,18 €

B0AP-07IU u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de 3,46000 €

Altres conceptes 5,72000 €

01.14.005 P380-3CP2 kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,47 €
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B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00804 €

Altres conceptes 1,46196 €

01.14.006 P312-D4N2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,49 €

B06E-115L m3 Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 m 80,33300 €

Altres conceptes 22,15700 €

01.14.007 P930-B3HC m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

86,97 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 63,90300 €

Altres conceptes 23,06700 €

01.14.008 P93M-3G1R m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15cm, amb xarxat de 15x15cm diametre 8, abocat amb bomba. Solera nova sota façana.

35,99 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 7,26768 €

Altres conceptes 28,72232 €

01.14.009 PQN2-HCLD m Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat UPN 200,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors,
de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de
42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.*Escala metàl·lica de suports i zanques de
perfilería metàl·lica. Xapa tipus almendrada conformant esglaons i baranes soldades a
cantells.Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix,
Indeterminat, col·locat soldat

350,50 €

BQN1-H5YB m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat I 335,11000 €

Altres conceptes 15,39000 €

01.15.00.001 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,45 €

Altres conceptes 11,45000 €

01.15.01.001 15010000 ut Varals escènics BSF. Inclou:
- 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació escenari.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines.
- 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines.
- 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes.
- 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines laterals.
- 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó, Americana i Teló fons.
Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.

Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de 29x26 cm. Material Alumini EN �AW 6082 T6.
Tub principal de 50 mm. Tubs de reforç de 20 mm. Pintat al forn en negre
RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV.
Mesura truss frontal: 7,50 m

4.323,53 €

Sense descomposició 4.323,53000 €

01.15.01.002 15010001 ut ·Accessoris:
02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís d'ajust.
02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb capacitat de càrrega de 2000 kg.
Pintada en negre RAL 9005
Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge complet de l'estructura.

1.350,45 €

Sense descomposició 1.350,45000 €

01.15.01.003 15010002 ut Sistema de motors per a truss frontal. Inclou:
02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+
Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz.

4.823,53 €
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Finals de carrera mecànics: superior i inferior.
Regulador de Par.
Velocitat d'elevació: 4 m/min.
20 m de cadena 4x11 mm G100.
02un fre electromecànic.
01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible.

Sense descomposició 4.823,53000 €

01.15.01.004 15010003 ut Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou:
Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph
Protecció magnetotèrmica i diferencial
Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada
Doble contactor de seguretat
Selector UP/DW individual per a cada motor
Bolet d'emergència amb clau
Polsador de RUN
Comandament de RUN amb bolet d'emergència i manguera 6,00 m per assegurar
visibilitat directa en el moviment de càrregues.
Armari metàl·lic de 600x640x150 mm.

1.176,47 €

Sense descomposició 1.176,47000 €

01.15.01.005 15010004 ut Guia compacta per a cables de 5,00 m.
Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i de senyal
Base: 2,00 m
Alçada màxima: 5,00 m
Amplària de perfil: 70 mm
Color: Negre
Inclou material auxiliar per correcte muntatge i funcionament

821,50 €

Sense descomposició 821,50000 €

01.15.01.006 15010005 ut Material elèctric:
- P/P Subquadre proteccions maquinària escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a motors
- Petit material necessari per a la instal·lació.

294,12 €

Sense descomposició 294,12000 €

01.15.01.007 15010006 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

3.025,21 €

Sense descomposició 3.025,21000 €

01.15.02.001 15020000 ut Sistema de carril motoritzat. Inclou:
- Model POWER 571/2
- Motor 230V electrònic automàtic
- 2 finals de carrera
- Perfileria en alumini de color negre.
- Suport especial a tub o sostre amb abraçadora d'alumini.
- Elements d'unió
- Peça d'encreuament
- Politges de cap, tensat i reenviament
- Corretja interna d'accionament
- Botonera amb accionament i atur.
- Carros simples i d'arrossegament amb rodaments
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m.

2.644,71 €

Sense descomposició 2.644,71000 €

01.15.02.002 15020001 ut -Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per recollida de telons. Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Peça d'encreuament
- Unions
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 11m.

1.382,35 €
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Sense descomposició 1.382,35000 €

01.15.02.003 15020002 ut Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per recollida cortinatge. Inclou:
- Model Sipario 202
- Correderes model 5028 (rodaments)
- Garres especials per a tub 48-50
- Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.
Longitud: 2 m.

176,47 €

Sense descomposició 176,47000 €

01.15.02.004 15020003 ut Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut 370g/m2 Ignífug C1 color a
definir per D.F. Inclou:
- 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament)
- 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt
Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç, ullers i betes. Laterals i abaix amb
doblat simple.

3.361,20 €

Sense descomposició 3.361,20000 €

01.15.02.005 15020004 ut Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant 330g/m2. Inclou:
-03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt
-02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt
-06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt
-02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt
-01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles)
Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb reforç superior, ullals amb
betes. Ignifugat Clase 1.

1.806,24 €

Sense descomposició 1.806,24000 €

01.15.02.006 15020005 ut Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

1.777,25 €

Sense descomposició 1.777,25000 €

01.15.03.001 15030000 ut Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector Out DMX
- 1un Connector RJ-45

91,06 €

Sense descomposició 91,06000 €

01.15.03.002 15030001 ut Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou:
- 1un Connector In DMX
- 1un Connector RJ-45
- 1un Connecto schucko

88,47 €

Sense descomposició 88,47000 €

01.15.03.003 15030002 ut Barra electrificada ESC-BEL 3000
- Barra electrificada per a ús d'il·luminació espectacular de 3,00 m
- Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm
- Alimentació mitjançant PowerCON
- Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses CEE7/1
- Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT
- Inclou garres, connectors i petit material de muntatje.

352,94 €

Sense descomposició 352,94000 €

01.15.03.004 15030003 ut Sistema de rigging per a tots els elements de luminotècnia: garres, eslingues,
mosquetons, … , instal·lat.

78,43 €

Sense descomposició 78,43000 €

01.15.03.005 15030004 ut Set de prolongadors Schuko- Schuko:
Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F
Connexions mitjançant punteres normalitzades.

393,82 €



PRESSUPOST CARRER PINTOR VILA PUIG 22, SANT QUIRZE DEL VALLÈS - CASAL D´AVIS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 21/03/22 Pàg.: 45

Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
-10un 2 m
-5un 5 m

Sense descomposició 393,82000 €

01.15.03.006 15030005 ut Set de prolongadors DMX 5:
Cable DMX 110, 1 par trenat i malla.
Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable
Connectors Neutrik
-10un 2 m
-5un 5 m

344,02 €

Sense descomposició 344,02000 €

01.15.03.007 15030006 ut Set de latiguillos DMX5, 1,50 m:
Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla.
Connectors Neutrik
Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació: Projectors, Splitters, Nodes, …

30,25 €

Sense descomposició 30,25000 €

01.15.03.008 15030007 ut Material elèctric:
- Subquadre proteccions d'iluminació escènica
- Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i barres
- Petit material necessari per a la instal·lació.
Tot segons REBT 2002.

2.843,14 €

Sense descomposició 2.843,14000 €

01.15.03.009 15030008 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb canalitzacio associada i connectors
aeris a barres.
S'inclouen desplaçaments i dietes.

2.352,94 €

Sense descomposició 2.352,94000 €

01.15.04.001 15040000 ut Elation KL Fresnel 4
- LED Warm White de 50W
- temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97
- Control sobre freqúència i gamma.
- Zoom manual 14° a 30°
- Control manual i per DMX
- Curves de dimmer,
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.

315,57 €

Sense descomposició 315,57000 €

01.15.04.002 15040001 ut Elation Fluze PAR z175
- LED 175W COB
- RGBW
- Zoom 8° a 35°
- Control per DMX - RDM
- Curves de dimmer,
- Estrobo electrònic.
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.

742,94 €

Sense descomposició 742,94000 €

01.15.04.003 15040002 ut FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a 48 projectors mòbils, amb 24
faders multifunció de canals, submasters, o playbacks; controls integrals moving
light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue
Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full efects engine o equivalent.

1.691,18 €

Sense descomposició 1.691,18000 €
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01.15.04.004 15040003 ut Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX 285,71 €

Sense descomposició 285,71000 €

01.15.04.005 15040004 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

882,35 €

Sense descomposició 882,35000 €

01.15.05.001 15050000 ut Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist. auto-amp., 750 W, 15”, 2 vías
amplia gama d’alta potència de 15” amb trompeta d’aguts de 2”, dispersió horitzontal
de 90º i 50º vertical o equivalent.

1.266,15 €

Sense descomposició 1.266,15000 €

01.15.05.002 15050001 ut Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist. auto-amp., 750 W, 12”, 2 vías amplia
gama, difusor 90x50, amb baixos de 12” i aguts de 1´´, amb trompeta assimètrica
girable adaptable per a aplicacions de monitor o equivalent.

1.136,69 €

Sense descomposició 1.136,69000 €

01.15.05.003 15050002 ut Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de PA. Inclou:
- Lira articulada per Vantec 15A o equivalent.
- Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer pintat al forn en negre RAL 9005

525,49 €

Sense descomposició 525,49000 €

01.15.05.004 15050003 ut Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació). Inclou:
-Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat transparent amb 2 tancaments i claus,
rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre. Panells laterals i
posterior desmuntables. Pasacables en el lateral. Acabat esmaltat negre.
- Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i posada en funcionament.

1.375,10 €

Sense descomposició 1.375,10000 €

01.15.05.005 15050004 ut Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00 mm².
Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de control, regidor i punts d'escenari.
CAT6/CAT7

490,20 €

Sense descomposició 490,20000 €

01.15.05.006 15050005 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

3.333,33 €

Sense descomposició 3.333,33000 €

01.15.06.001 15060001 ut Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent. 102,90 €

Sense descomposició 102,90000 €

01.15.06.002 15060003 ut Peus de micròfons de color negre amb dues extensions de la marca K&M model 252
BLACK o equivalent.

71,44 €

Sense descomposició 71,44000 €

01.15.07.001 15070000 ut Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8 Out ampliablea 32/16 en cas de
necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran qualitat de so, 16 faders
motoritzats o equivalent.

2.635,62 €

Sense descomposició 2.635,62000 €

01.15.07.002 15070001 ut Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out amb connexió via cable de xarxa
amb la taula de so o equivalent.

1.078,47 €

Sense descomposició 1.078,47000 €

01.15.07.003 15070002 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

882,35 €
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Sense descomposició 882,35000 €

01.15.09.001 15090000 ut Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65 LED de 1w.
Alimentació a 230V AC.
Angle 120º.
Color blau.
140 lumen.
Factor de potència 0.98.
Difusor policarbonat opal.
Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació i etiquetatge.

833,33 €

Sense descomposició 833,33000 €

01.15.09.002 15090001 ut Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en
funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.
Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

756,30 €

Sense descomposició 756,30000 €

01.15.10.001 15100000 ut Instal·lació de terra d'escenari tècnic.
- El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx compost per un rastellat de fusta amb el
material de fixació i primera capa de contraxapat de bedoll de 15mm, la segona capa serà de
taulell de avet tricapa per exterior de 19mm. Tota la instal·lació es farà amb cola de silenio sense
visos. (SEGONS PLANIMETRIA).
- Inclou l’acabat de boca del escenari.

Característiques mecàniques / toleràncies:
- Capacitat de càrrega 500kg / m2
- Resistència a el foc M-1
- Humitat limit admissible d'un 15%
- Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2%
- Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons UNE 56.534

13.500,00 €

Sense descomposició 13.500,00000 €

01.15.10.002 15100001 ut Acabat superficial:
Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2. inclou:
- Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica.
- Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar color negre mate.
- Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a l'aigua.
- Repassos i neteja d'excedents.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

01.15.11.001 P93M-3G12 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 8 cm, amb xarxat de 20x20cm amb diàmetre de 6, abocat amb bomba. Solera escenari,
amb malla electrosoldad i filtre acústic a impacte.

34,99 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 7,26768 €

Altres conceptes 27,72232 €

01.15.12.001 P5Z25-50XA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada
sobre envanets de sostremort

18,49 €

B0FJ2-0EFM u Encadellat ceràmic de 500x300x40 mm 3,14996 €

Altres conceptes 15,34004 €

01.15.12.002 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 8,91 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,01061 €

Altres conceptes 8,89939 €

01.15.12.003 E7C70101 m2 Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant procès d'extrussió directe i expansió fisic
de cèl·les tancades i estances que li aportin la consistència adequada. Gruix material bùtil·lic,
1mm.

8,77 €
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Sense descomposició 8,77000 €

01.16.001 PR32-8RY2 m3 Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.

285,49 €

BR38-21CT t Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 233,76600 €

Altres conceptes 51,72400 €

01.16.002 P21R0-92IB u Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera. 72,49 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 4,50000 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perill 20,25000 €

Altres conceptes 47,74000 €

01.17.001 PQ60-HB3R u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada
mecànicament al parament

30,95 €

BQ60-H62O u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio industrialitzada i normalitzada, amb 24,36000 €

Altres conceptes 6,59000 €

01.17.002 PMS0-6Z01 u Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat a la paret amb cargols. 5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.17.003 PC16-5NMK m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament.
Mides 0.50 x 1.00m.

96,56 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,44000 €

BC1K-0WNR m2 Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm 64,08000 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 6,16240 €

Altres conceptes 25,87760 €

01.17.004 PC16-5NMH m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre armari de fusta, de mides 0.90
x 2.00m.

101,99 €

B7JE-0GTJ dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,25580 €

BC1K-0WNR m2 Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm 64,08000 €

Altres conceptes 36,65420 €

01.17.005 PQ52-6568 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim,
acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços
interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en
el tot el perímetre.

387,43 €

BQ51-1DZ8 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com 341,72000 €

Altres conceptes 45,71000 €

01.17.006 PQ52-6562 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim,
acabat pintat color negre, per taula de so, amb cantells de fusta pintat de color negre també i
reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm
d'alçada en el tot el perímetre.

387,43 €

BQ51-1DZ8 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com 341,72000 €

Altres conceptes 45,71000 €

01.17.007 P660-73GB m2 Subministre i col·locació de mampara de dutxa frontal,composta per un vidre fixe+porta abatible
de 6mm de gruix. Mides: 82cm d'amplada x 200cm d'alçada.Inclou doble asa metàl·lica i
tractament anticalç.

462,89 €
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B661-1KOC m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat 140,39000 €

Altres conceptes 322,50000 €

01.17.008 PMS0-6Z00 u Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat plata corvat amb policarbonat davanter i
tapetes laterals, mides 160 x 110 mm. Sistema Kurvos o equivalent.Senyalització de sales (sala
coordinadora, sala de pintura, sala d'informàtica i despatx Junta d'Avis) i vestuaris.

5,76 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina poli 3,03000 €

Altres conceptes 2,73000 €

01.17.009 PAV8-6Y9A m2 Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment de finestres, tipus POLYSCREEN 473 o
similar, de Bandalux. Teixit white sand o similar. Preparat per motoritzar i accionament amb
comandament en finestres de sala d'actes, a excepció de les finestres de planta baixa que aniràn
amb corda (sense motor).

104,94 €

BAV4-2ITK m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d' 92,81000 €

Altres conceptes 12,13000 €

01.17.010 PAV7-AHEX u Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de finestres situades a la sala d'actes, enrotllable
de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat.

182,73 €

BAV0-1P35 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un ei 174,47000 €

Altres conceptes 8,26000 €

01.17.011 PAQ2-4UHW u P10-Armari Sala de juntes 1
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de
paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols
superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels
armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en
armaris superiors de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.60x0.20m.

97,06 €

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà 10,96000 €

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllur 62,01000 €

Altres conceptes 24,09000 €

01.17.012 PAQ2-4UH2 u P10-Armari Sala de juntes 2
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de
paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols
superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels
armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en
armaris superiors de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.00x0.20m.
2 tapetes laterals de 0.18x3.20m.

97,06 €

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà 10,96000 €

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllur 62,01000 €
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Altres conceptes 24,09000 €

01.17.013 PAQ2-4UH3 u P11-Armari Sala Activitats-Jocs
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de
paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols
superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels
armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en
armaris superiors de 0.60x0.50m no).Fons armaris: 60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m.
1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50

97,06 €

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà 10,96000 €

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllur 62,01000 €

Altres conceptes 24,09000 €

01.17.014 PAQ2-4UH4 u P12-Armari Sala Pintura
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de
paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols
superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels
armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

97,06 €

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà 10,96000 €

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllur 62,01000 €

Altres conceptes 24,09000 €

01.17.015 PAQ2-4UH5 u P12-Armari Sala Coordinació
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de
paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols
superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels
armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

97,06 €

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà 10,96000 €

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllur 62,01000 €

Altres conceptes 24,09000 €

01.17.016 PAQ2-4UH6 u P12-Armari Sala Informática
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de
paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,

97,06 €
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fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols
superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels
armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.60x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllur 62,01000 €

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà 10,96000 €

Altres conceptes 24,09000 €

01.17.017 PAQ2-4UH7 u P13-Armari Sala Gran Polivalent
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de
paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm,
fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4
costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols
superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en
laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels
armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.Armaris de
fons 60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m

97,06 €

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllur 62,01000 €

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà 10,96000 €

Altres conceptes 24,09000 €

01.17.018 PAQ2-4UH8 u Armaris vestidors
Armari modular, de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos
independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de
PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º, amb perforació en laterlas per
graduació en alçada. Tiradors rodons de inox mate.Mides: 1.00x2.30m

290,04 €

BAS0-0ZEP u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà 10,96000 €

BAQ0-FFC5 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllur 62,01000 €

Altres conceptes 217,07000 €

01.17.019 K43DF444 m2 Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques i segellat de junts

50,50 €

B0CU4400 m2 Panell de fusta, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i 37,96800 €

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 3,07000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,71750 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,12055 €

Altres conceptes 8,62395 €
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01.17.020 01170000000 ut Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues capas d'acabat i una de segellat. 178,15 €

Sense descomposició 178,15000 €

01.18.001 0118000000 ut Conjunt de mesures i disposicions relatives a la seguretat i salut a adoptar per al treball en obra:
- Sistemes de protecció col·lectiva
- Equips de protecció individual
- Formació, instal·lacions d'higiene i benestar
- Senyalització
- Formació
- Primers auxilis
- Medicina preventiva.
Segons especificacions d'Estudi específic de Seguretat i Salut redactat per tècnic competent.

7.500,00 €

Sense descomposició 7.500,00000 €

01.19.001 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,75 €

Altres conceptes 6,75000 €

01.19.002 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,67 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 23,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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